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หลักการและเหตุผล                        

  
น้ํามันเช้ือเพลิงเปนพลังงานท่ีมีความสําคัญมากในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญใน 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรกรรมรวมท้ังใชในชีวิตประจําวัน แตจากสถานการณราคา
น้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกจิ
และการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศไทยเปนอยางมาก จากขอมูลสถานการณพลังงานไทยป 
2548 ป 2549 และแนวโนมป 2550 ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
พบวาอัตราการใชการผลิตและการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยมีอัตราเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งพลังงานท่ีไดจากนํ้ามัน ในป 2548 ประเทศไทยนําเขาน้ํามันดิบคิดเปนเงิน 644,933 ลาน
บาท ในป 2549 ประเทศไทยนําเขาน้ํามันดบิคิดเปนเงิน 749,785 ลานบาท เพิ่มข้ึน 16.3% เนื่องจาก
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกทรงตัวอยูในระดับสูง โดยปรับตัวจากป 2548 เฉล่ีย 52.57 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ/บารเรล เปน 58.30 เหรียญดอลลารสหรัฐ/บารเรล ในป 2549 ซ่ึงคาดการณวาในป 
2550 ราคาน้ําดิบจะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและคาดวาประเทศไทยจะนําเขาน้ํามันดิบคิด
เปนเงิน  762,531.35 ลานบาท (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550 : 
ออนไลน)  

จากสถานการณดังกลาว รัฐบาลไดพยายามใหความชวยเหลือไดหลาย ๆ ดาน เชน  
การตั้งกองทุนน้ํามัน และวางแผนการปรับข้ึนราคาน้ํามันในลักษณะคอยเปนคอยไป นอกจากนี้ได
สนับสนุนใหใชน้ํามันแกสโซฮอล     ท่ีเกิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ท่ีทรงเล็งเห็นความทุกขยากของประชาชนเน่ืองจากราคาน้ํามันท่ีพุงสูงข้ึนอยางตอเนือ่ง ปจจุบัน
น้ํามันแกสโซฮอล ผลิตโดยการผสมระหวาง เอทานอล หรือท่ีเรียกวา เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl 
Alcohol) ซ่ึงเปน แอลกอฮอล บริสุทธ์ิ 99.5% ผสมกับน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 91 (ชนิด
ท่ีมีคุณสมบัติบางตัวตางจากเบนซิน 91 ท่ีจําหนายอยูในปจจุบัน) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน       
เอทานอล 1 สวน จะไดเปนน้ํามันแกสโซฮอล ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถ
ใชทดแทนนํ้ามันเบนซิน 95 ธรรมดาได ตามขอกําหนดของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
สามารถใชไดกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด ซ่ึงผลของการใชน้ํามันแกสโซฮอลจะ
ทําใหประเทศประหยดัการนําเขาน้ํามัน อีกท้ังยังสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทเชน 
มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด มีราคาสูงข้ึนเนื่องจากเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล เพื่อ
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ใชผสมทําน้ํามันแกสโซฮอล (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548 : ออนไลน)  จากขอมูลของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พบวาปริมาณการใชน้ํามันเบนซินท้ัง เบนซิน 91 และเบนซิน
พิเศษ 95 มีปริมาณการใชในป 2548 เทากบั 7,248 ลานลิตร/ปและมีปริมาณการใชในป 2549 เทากับ 
7,254 ลานลิตร/ป สวนปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอล โดยในป 2548 มีอัตราการใชเทากับ 657  
ลานลิตรหรือเฉล่ียวันละ 1.8 ลานลิตร/วัน  และเพิ่มข้ึนเปน 1,277.50 ลานลิตรในป 2549 หรือเฉล่ีย
วันละ 3.5 ลานลิตร/วัน ซ่ึงคาดวาในป 2550 จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตาม เม่ือเทียบสัดสวน
ของการใชน้ํามันแกสโซฮอลกับปริมาณการใชน้ํามันเบนซินท่ัวไปพบวามีอัตราการใชเพียงรอยละ 
9.06 ของปริมาณการใชน้ํามันเบนซินป 2548 และคิดเปนรอยละ 17.61 ของปริมาณการใชน้ํามัน
เบนซินป 2549 (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550 : ออนไลน) ซ่ึงถือวา
ยังเปนสัดสวนท่ีนอย สวนหน่ึงอาจเกิดจากราคาน้ํามันแกสโซฮอลกับราคาน้ํามันเบนซินท่ัวไปไม
ตางกันมากนัก โดยราคาจําหนายตนเดือนมีนาคม 2550 ราคาน้ํามันแกสโซฮอลมีราคาถูกกวาราคา
น้ํามันเบนซินท่ัวไปเพยีง 1.50 บาท ทําใหสัดสวนการเติมน้ํามันแกสโซฮอลไมมากเทาท่ีควร 
(บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 2550 : ออนไลน) แตอยางไรก็ตามหากสามารถเพ่ิม
ปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอลไดมากข้ึนจะทําใหสามารถลดการนําเขาน้ํามันดิบได และทําให
ปญหาการขาดดุลการคากับกลุมประเทศผูคาน้ํามันลดลงดวย นอกจากนี้ยังชวยใหผลผลิตทางการ
เกษตรบางชนิดมีราคาสูงและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นดวย  
  สําหรับจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนผูใชรถยนตสวนบุคคลเพิ่มมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยระหวางป พ.ศ. 2547 - 2548 เพิ่มข้ึนรอยละ 18 ของจํานวนผ ู ใชรถยนตสวนบุคคล และ
ยังมีแนวโนมสูงข้ึนอีกอยางตอเนื่องในอนาคต และจากขอมูลของสํานักงานขนสงทางบกจังหวัด
เชียงใหมพบวามีจํานวนรถยนตสวนบุคคลจดทะเบียนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนท้ังส้ิน 
278,344 คัน  (สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม , 2550: ออนไลน) ซ่ึงปจจุบันสถานบีริการน้ํามันใน
เขตจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะอําเภอเมือง มีน้ํามันแกสโซฮอลบริการโดยท่ัวไป แตกย็ังไมไดรับ
ความสนใจจากผูใชรถยนตสวนบุคคลมากนัก  และขอมูลจากการสัมภาษณพบวาแมประชาชนจะ
ใหความสนใจเติมน้ํามันแกสโซฮอลมากข้ึนจากปกอน แตยังไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัน้ํามัน
แกสโซฮอลมากนัก ทําใหผูใชรถยนต โดยเฉพาะผูท่ีซ้ือรถยนตใหม ไมม่ันใจและไมกลาเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล (จากการสัมภาษณ คุณจิโรจน จารุเกศนันท ผูชวยผูจัดการ สํานักงานธุรกจิภาคเหนอื 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) : 9 เมษายน 2549)  นอกจากนี้ยังมีขอมูลเชิงลบตอการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอลอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความเสียหายกับรถยนต เชน ทําใหถังน้ํามันและทอ
ทางเดินน้ํามันซึมเร็ว อายกุารใชงานปมน้ํามันไฟฟาส้ันลงอยางรวดเร็ว ไสกรองอุดตันเร็วกวาปกติ 
เอธานอลที่ผลิตไมไดมาตรฐานท่ีกําหนด และไมสามารถใหพลังงานไดเทียบเทาน้ํามันเบนซิน 95 
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(บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 2549 : ออนไลน) ดังนัน้ ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา 
ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล วามี
ความรู ความเขาใจ ความรูสึกตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด และแนวโนมพฤติกรรมการเติม
น้ํามันแกสโซฮอลในอนาคตอยางไร ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังนี้จะใชเปนแนวทาง ในการวางแผน
กลยุทธเพื่อเพิม่ปริมาณการเติมน้ํามันแกสโซฮอล และประกอบการตัดสินใจดานการตลาด สําหรับ
ผูประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ท่ีมี
ตอน้ํามันแกสโซฮอล   

    
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม   ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  

2. เพื่อใหผูท่ีสนใจลงทุนสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล และผูบริหารสถานี
บริการน้ํามันท่ีมีอยูแลวสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนประโยชน และประกอบการตัดสินใจ 
การดําเนนิงาน หรือการวางแผนการตลาดของสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตอไป 
 
นิยามศัพท 
  ทัศนคติ  หมายถึง ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และแนวโนมพฤตกิรรมของผูใช
รถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  
  ผูใชรถยนตสวนบุคคล หมายถึง ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทเติมน้ํามัน
เบนซินท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด ประเภทรถเกงตอนเดียว รถเกงสองตอน รถเกงสองตอนแวน
ประเภทเติมน้าํมันเบนซิน ท่ีเติมน้ํามันจากสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล ในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ท้ังท่ีเติมและไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลอยูในปจจุบัน 

น้ํามันแกสโซฮอล หมายถึง น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีได จากการผสมระหวาง เอทานอล 
หรือท่ีเรียกวา เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ซ่ึงเปน แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 99.5%  ผสมกับน้ํามัน
เบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 91 (ชนิดท่ีมีคุณสมบัติบางตัวตางจากเบนซิน 91 ท่ีจําหนายอยูใน  
ปจจุบัน) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน เอทานอล 1 สวน จะไดเปนน้ํามันแกสโซฮอล ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
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ตามมาตรฐานที่กําหนด และสามารถใชทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 ธรรมดาได ซ่ึงคุณสมบัติเปนไป
ตามขอกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548: 
ออนไลน)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


