
บทท่ี  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในกระบวนการบริหารงานการตลาดสมัยใหมนั้น  การวางแผนพัฒนากลยุทธสวนประสม

การตลาดเพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายนั้น  สวนประสมการตลาดประกอบดวยองคประกอบ 
4 อยางคือ  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ในบรรดาองคประกอบท้ัง 
4 อยางนั้นมีความเกี่ยวพันกันและเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนนน้ําหนักท่ี
สวนใดมากกวากัน เพื่อใหตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 
 
 แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาด 
 สุวัฒน ศิรินิรันดร และ ภาวนา  สายชู (2550 : 227) กลาววา สวนประสมการตลาด 
(Marketing mix-4Ps) เปนเคร่ืองมือพื้นฐานทางการตลาดท่ีสําคัญ  ท่ีนักการตลาดนํามาประยุกตใช
รวมกัน  เพื่อใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายได  พิบูล  ทีปะปาล (2543 : 
199- 281)  กลาวถึง สวนประสมการตลาดประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง คือ ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด  (Promotion) ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  ส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถนําเสนอขายใหแกตลาด  เพื่อทําให
ความตองการและความจําเปน (ของผูซ้ือ) ไดรับการตอบสนองทําใหไดรับความพอใจ  ผลิตภัณฑ
สวนใหญเปนผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลิตภัณฑท่ีมีตัวตน (physical products) หรือเปนสินคา 
(goods) ซ่ึงสามารถจับตองได  อันไดแก รถยนต ขนมปง รองเทา ไข และหนังสือ เปนตน แต
ผลิตภัณฑบางอยางเปนส่ิงไมมีตัวตน จับตองไมได แตมีลักษณะเปนบริการ เชน การตัดผม การ
แสดงคอนเสิรต เปนตน ผลิตภัณฑเหลานี้บางคร้ังเรียกวา ผลิตภัณฑบริการ (service products) 
ผลิตภัณฑยังหมายถึง ตัวบุคคล  (persons)  อยางเชน นักรอง นักแสดงทางโทรทัศน เปนผลิตภัณฑ 
เพราะสามารถนําเสนอขายใหกับตลาดได นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังมีความหมายรวมไปถึง สถานท่ี 
(place) องคการ (organization) และความคิด (ideas) อีกดวย 
 สุวัฒน  ศิรินิรันดร และ ภาวนา  สายชู (2550 : 227) กลาววา การกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑควรคํานึงถึงปจจัยดังนี้ 
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 1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ หรือความแตกตางทางการแขงขัน เชน 
เคร่ืองหมายการคา  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร 

 2. ความแตกตางของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน ประโยชน  พื้นฐาน  
รูปรางลักษณะ 
   3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเพื่อใหมีคุณคาในจิตใจของลูกคา
เปาหมาย 
   4. การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดี
ข้ึน  
   5. กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ 

2.  ราคา  (Price)  เปนองคประกอบตัวท่ีสองของสวนประสมการตลาด และเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีนักการตลาดนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางยอดขายใหกับบริษัท เพราะราคาเปนปจจัย
เพียงตัวเดียวเทานั้นท่ีเปนตัวทําใหเกิดรายไดข้ึนมา  แมวาในปจจุบันผูบริหารการตลาดไมได
จัดลําดับความสําคัญของราคาวาเปนปจจัยการตลาดท่ีมีความสําคัญอันดับหนึ่งก็ตาม แตการกําหนด
ราคา (pricing) และการแขงขันดานราคา (price competition) ไดรับการจัดลําดับวาเปนปจจัยสราง
ปญหาลําดับหนึ่งท่ีผูบริหารการตลาดจะตองเผชิญ  (พิบูล  ทีปะปาล, 2543 : 199- 281) 
 ปจจัยท่ีตองพิจารณาในการกําหนดราคา ไดแก 
  1. ปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจกําหนดราคา 
   1.1 วัตถุประสงคทางการตลาด (marketing objectives) กอนการตัดสินใจ
กําหนดราคา  ผูบริหารการตลาดจําเปนจะตองตัดสินใจกําหนดกลยุทธสําหรับผลิตภัณฑท่ีชัดเจน  
โดยคํานึงถึงตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงผลิตภัณฑเปนประการสําคัญ  การกําหนด
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนจะชวยใหการกําหนดราคางาย 
   1.2 กลยุทธสวนประสมการตลาด (marketing mix strategy) การตัดสินใจ
ทางดานราคา จําเปนตองนําองคประกอบอยางอ่ืนเขามาดวย ซ่ึงไดแก ผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย  
และการสงเสริมการตลาด  ท้ังนี้เพื่อการจัดโปรแกรมการตลาดท่ีจะเปนไปดวยความเหมาะสม
สอดคลองกันทุกดาน   ดั้งนั้นในการกําหนดราคานักการตลาดจึงจํา เปนตองพิจารณาถึง
องคประกอบท้ังหมดของสวนประสมการตลาดพรอม ๆ กัน 
   1.3 ตนทุน (costs) โดยท่ัวไปแลวบริษัทจะใชตนทุนเปนหลักพื้นฐานใน
การกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัท  ซ่ึงการกําหนดราคาดังกลาวตองต้ังราคาใหคุมท้ังคาตนทุน
การผลิต  การจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   
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   1.4 ขอพิจารณาดานองคการ (organizational considerations) การ
ตัดสินใจกําหนดราคายังข้ึนอยูกับลักษณะของบริษัทการบริหารงาน และนโยบายของบริษัท  การ
กําหนดราคาผูบริหารระดับสูงมักจะเปนผูกําหนดเสียเปนสวยใหญมากกวาแผนการตลาดหรือ
แผนการขาย  แตในบริษัทใหญการกําหนดราคาโดยท่ัวไปจะเปนหนาท่ีของผูจัดการสายผลิตภัณฑ
เปนผูกําหนดราคา   ในตลาดอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมบริษัทมอบอํานาจใหพนักงานขาย
สามารถตกลงกับลูกคาได  โดยบริษัทกําหนดวงเงินให  นอกจากนี้ในบางอุตสาหกรรม ซ่ึงการ
กําหนดราคาเปนปจจัยสําคัญ เชน บริษัทน้ํามัน  บริษัทสายการบิน  บริษัทอาจจัดต้ังแผนกเพื่อ
กําหนดราคาข้ึนมาเฉพาะ เปนตน 
 2. ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจกําหนดราคา  
 2.1 ตลาดและอุปสงค (market and demand) การกําหนดราคาท้ังในตลาด
ผูบริโภค และตลาดอุตสาหกรรม จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบตออุปสงคของผูบริโภคในตลาด
ดวยเพราะวาราคาและอุปสงคมีความสัมพันธกันเปนไปตามกฎของอุปสงค (law of demand) ท่ี
กลาวไววา ปริมาณการซ้ือของผูบริโภคจํามากข้ึน เม่ือราคาตอหนวยของผลิตภัณฑลดลง  ดังนั้น 
ทุกระดับราคาท่ีบริษัทกําหนดตอผลิตภัณฑจะมีผลทําใหระดับของอุปสงคเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
     2.2 ราคาและผลิตภัณฑของคูแขงขัน (competitors’ prices and offers) 
ปจจัยภายนอกอีกอยางหนึ่งท่ีบริษัทจะตองนํามาพิจารณาเม่ือตัดสินใจกําหนดราคาก็คือ  ราคาและ
ผลิตภัณฑของคูแขงขัน  รวมท้ังปฏิกิริยาของคูแขงขันอันอาจเกิดข้ึนไดจากการเปล่ียนแปลงราคา
ของบริษัทเอง  เนื่องจากในภาวะปจจุบันผลิตภัณฑแทบทุกชนิดในทุกอุตสาหกรรมมักจะมีคูแขง
หลายรายเสมอ  เม่ือผูซ้ือจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดปกติผูซ้ือจะทําการเปรียบเทียบราคา และ
คุณคาของแตละบริษัทเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  และจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทท่ีกําหนด
ราคาและใหคุณคาท่ีดีกวาเสมอ  ดังนั้นในการกําหนดราคาจึงควรจะกําหนดราคาท่ีเหมาะสม  โดย
คํานึงถึงราคาและคุณคาผลิตภัณฑของคูแขงขันดวย 
   2.3 ปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ (other external factors) ในการตัดสินใจกําหนด
ราคานอกจากจะตองนําปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว บริษัทยังจําเปนตองนําปจจัยส่ิงแวดลอม
ภายนอกเขามาพิจารณาดวย ตัวอยางเชน  สภาวะทางเศรษฐกิจเงินฝด  เงินเฟอ  อัตราดอกเบ้ีย  อัตรา
การวางงาน เปนตน  เพราะปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลกระทบตอตนทุนการผลิต และการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคท้ังส้ิน 

นอกจากนี้บริษัทยังจําเปนจะตองคํานึงถึงผูขายตออีกดวย  การกําหนดราคาควรจะอยูใน
ระดับท่ีจะทําใหผูขายตอไดกําไรที่ดีพอสมควร  เพื่อกระตุนจูงใจใหผูขายตอสนับสนุน และขาย
ผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นการกําหนดราคายังควรจะตองคํานึงถึงกฎหมาย  
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ขอบังคับหรือขอกําหนดของรัฐบาลท่ีเขามาควบคุมธุรกิจรวมท้ังจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมอีกดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ํามันเช้ือเพลิงในปจจุบัน 
 
 กลยุทธการปรับราคา (price-adjusttment strategies) 
 โดยท่ัวไปแลวเม่ือบริษัทกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ แลว บริษัทจะไมยึดถือราคา
นั้นตายตัวตลอดไป  แตจะใชวิธีปรับปรุงเปล่ียนแปลงราคาพ้ืนฐาน (basic prices) ใหสอดคลองกับ
ความแตกตางของลูกคาและสถานการณตาง ๆ กลยุทธการปรับราคาท่ัวไปมีดังนี้ 
  1. การกําหนดราคาโดยใหสวนลดและสวนยอมให (discount pricing and 
allowances) บริษัทสวนมากจะใชวิธีปรับราคาพื้นฐาน เพื่อเปนการตอบแทนใหแกลูกคาในโอกาส
ตาง ๆ  
  2. การกําหนดราคาเชิงจิตวิทยา (psychological pricing) ราคาเปนเคร่ืองช้ีบอกบาง
ส่ิงบางอยางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เปนส่ิงสะทอนความรูสึกของผูซ้ือถึงคุณคาของผลิตภัณฑและความ
เต็มใจท่ีจะจายเงินซ้ือ   ดังนั้นการกําหนดราคาเชิงจิตวิทยา ผูขายจึงควรพิจารณาตั้งราคาโดย
คํานึงถึงในแงของจิตวิทยา ไมใชคํานึงถึงทางเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียว 
  3. การกําหนดราคาเพ่ือสงเสริมการตลาด (promotional pricing) เพื่อเปนการ
สงเสริมการตลาด  บางคร้ังอาจใชวิธีลดราคาผลิตภัณฑตํ่ากวารายการช่ัวคราว หรือบางคร้ังอาจลด
ตํ่ากวาทุนเสียอีก   
 ราคาเปนองคประกอบอยางหน่ึงของสวนประสมการตลาด  และเปนปจจัยตัวเดียวท่ีทําให
เกิดรายได  ในการวางแผนกําหนดราคา ผูบริหารการตลาดจําเปนตองนําปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกเขามาพิจารณา  ปจจัยภายในไดแก วัตถุประสงคทางการตลาด  กลยุทธสวนประสม
การตลาด  ตนทุนและขอพิจารณาทางดานองคกร  สวนปจจัยภายนอกไดแก ตลาดและอุปสงค  
ราคาและผลิตภัณฑของคูแขงขัน  รวมท้ังปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
กําหนดราคา เชน ภาวะเศรษฐกิจ  เงินฝด  เงินเฟอ  อัตราดอกเบ้ียและอัตราวางงาน เปนตน 
 เม่ือบริษัทกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ แลว  บริษัทยังจําเปนจะตองคอยปรับปรุง
เปล่ียนแปลงราคาพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความแตกตางของลูกคาและสถานการณตาง ๆ อีกดวย  
สําหรับกลยุทธการปรับราคาโดยท่ัวไปที่นิยมนํามาใชไดแก  การใหสวนลดและยอมให  การ
กําหนดราคาเชิงจิตวิทยา  และการกําหนดราคาเพ่ือสงเสริมการตลาด เปนตน (Kotler, 2000 : 179) 
 3.  การจัดจําหนาย  (Place หรือ Distribution)  เปนการดําเนินงานเพ่ือนําผลิตภัณฑหรือ
บริการใหเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใช ในเวลาและสถานที่ท่ีลูกคาตองการ  ในการ
ดําเนินงานดังกลาว ผูผลิตสวนใหญในปจจุบันจะไมใชวิธีการจัดจําหนายไปยังผูบริโภคหรือผูใช
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โดยตรงแตเพียงวิธีเดียว  แตจะใชวิธีการจัดจําหนายโดยผานชองทางการจัดจําหนาย (channel of 
distribution) หรือคนกลางทางการตลาด (marketing intermediaries) 
 การจัดจําหนายเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอดขององคการ   แมวาผูบริหารจะมี
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการสอดคลองตรงกับความตองการของตลาด
เปาหมายอยางดีท่ีสุด  และกําหนดราคาท่ีเหมาะสมแลวก็ตาม  แตการปฏิบัติการดังกลาวจะไม
เกิดผลอันใด  หากไมไดนําผลิตภัณฑดังกลาววางออกจําหนายโดยผานชองทางท่ีเหมาะสม  เพื่อให
ลูกคาไดซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาตองการในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคาตองการซ้ือ 
 เนื่องจากการจัดจําหนายเปนองคประกอบอยางหน่ึงในสวนประสมการตลาดดังนั้นในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายจึงเปนปญหาสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งซ่ึงผูบริหารการตลาด
จะตองเผชิญ  เหตุผลสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 
  1. การเลือกชองทางจัดจําหนายแตละชองทาง  จะมีผลโดยตรงตอการสราง
ยอดขายและคาใชจายในระดับท่ีแตกตางกัน  การตัดสินใจที่จะเลือกใชชองทางใดจะตองทําการ
วิเคราะหและมีเกณฑในการเลือกท่ีเหมาะสม 
  2. การเลือกชองทางการจัดจําหนาย  มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการตัดสินใจ
ดานอ่ืน ๆ ทุกชนิดทางการตลาด เชน การตั้งราคาสูง – ตํ่า  ก็จะตองพิจารณาดูวาบริษัทจะเลือก
จําหนายเฉพาะบริษัทตัวแทนเพียงไมกี่บริษัทหรือจะจัดจําหนายท่ีเปนสมาชิก   
  3. การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนาย  เม่ือไดกําหนดขึ้นแลวจะทําให
บริษัทผูกพันอยูกับบริษัทเหลานั้นเปนเวลาอันยาวนาน  และยากแกการแกไขเปล่ียนแปลงใหม  
แมวาบริษัทท่ีตองการที่จะเปล่ียนแปลงในภายหลัง  ดวยเหตุนี้การตัดสินใจเลือกชองทางการจัด
จําหนาย บริษัทควรมองการณไกลมากกวาเพื่อความสะดวกในปจจุบัน 
 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจําหนายบริการ (Place หรือ Distribution) ผูบริหารกิจการ 
บริการโดยท่ัวไปจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑ 2 ประการ คือ การเขาถึงได และความพรอมท่ีจะ
ใหบริการได มีรายละเอียดดังนี้ (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา, 2547 : 104) 
 1. การเขาถึงได (Accessibility) หมายถึง  ความงายและความสะดวกสบายในการซื้อ  ใน
การใชหรือการรับบริการ  เนื่องจากมีลักษณะพิเศษที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตและการ
บริโภคบริการจะเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน เราจึงไมสามารถท่ีจะแยกการผลิตออกจากการบริโภคได (In-
separability) และลูกคาจะตองมีสวนรวมในการผลิตนั้นดวย  ดังนั้นผูใหบริการจะตองทําใหบริการ
สามารถเขาถึงได  ถาลูกคาหรือผูใชบริการไมสามารถท่ีจะเขาถึงบริการได  กระบวนการ
แลกเปล่ียนนั้นก็ไมสามารถเกิดข้ึนและบริการนั้นก็จะไมมีคุณคาสําหรับลูกคา 
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 2. ความพรอมท่ีจะใหบริการได  (Availability) หมายถึง  ระดับความพรอมในการ
ใหบริการแกลูกคา  ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถซ้ือ  ใช  หรือรับบริการได  เนื่องจากบริการไม
สามารถเก็บรักษาไวได (Perish-ability)  ดังนั้นประเด็นสําคัญคือ บริการจะตองพรอมท่ีจะ
ใหบริการแกลูกคาในสถานท่ีและเวลาท่ีลูกคาตองการจะใชบริการเสมอ  บริการจะมีคุณคาก็ตอเม่ือ
บริการที่ผลิตข้ึนมาแลวนั้นตองพรอมท่ีจะใหบริการไดในขณะน้ันดวย 
 รูปแบบการจัดจําหนายมี  3  รูปแบบคือ  (สุวัฒน  ศิรินิรันดร และ ภาวนา  สายชู 2550 : 
232) 
   1. รูปแบบหนาแนน (Intensive)  เพื่อกระจายสินคาใหออกไปในวงกวาง
ท่ีสุด เหมาะสําหรับสินคาสะดวกซ้ือ (convenience goods) ท่ีลูกคามีแรงจูงใจและสามารถซ้ือไดท่ี
จุดขายท่ัวไป เชน ขนมขบเค้ียว  ลูกอม 
   2. รูปแบบคัดเลือก (Elective)  เพื่อกระจายสินคาออกไปในปริมาณท่ี
เหมาะสม  เหมาะสําหรับสินคาเจาะจงซ้ือ (specialty goods) หรือสินคาท่ีมีราคาคอนขางแพง เชน 
รถยนต 
   3. รูปแบบเลือกสรรเฉพาะ (Selective) เพื่อกระจายสินคาออกไปใน
ปริมาณท่ีจํากัด  เหมาะดับสินคาเจาะจงซ้ือท่ีมีความแตกตางอยางมากกับสินคาท่ัวไป มักเปนสินคา
ฟุมเฟอย 
  4.  การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  เปนเครื่องมือทางการตลาดสําคัญท่ี
ผูบริหารการตลาดนํามาใชเพื่อทําหนาท่ีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเปนการใช
ขอมูลขาวสาร (informing) แกลูกคาท่ีคาดหวังใหเกิดความรู เปนการแนะนําใหลูกคารูจักผลิตภัณฑ
ของบริษัทซ่ึงวางจําหนายในทองตลาด และท้ังเปนการแจงบอกใหทราบวา ลูกคาสามารถหาซ้ือไป
เพื่อสนองความตองการของเขา ณ ท่ีใดไดบาง  ประการท่ีสอง เพื่อเปนการชักชวน  หรือโนมนาว
จิตใจลูกคาใหตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทดวยการแจงบอกสวนดีสวนเดนของผลิตภัณฑท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพอใจ  และประการท่ีสาม เพื่อเปนการ
สรางอิทธิพลเหนือจิตใจ  ใหลูกคาตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท (พิบูล  ทีปะปาล, 2543 : 282) 
  สวนประสมการสงเสริมการตลาดเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสงเสริมการตลาด 
สามารถจัดแบงเปน  4  ประเภท คือ การโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  
และการใหขาวและการประชาสัมพันธ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  (สุวัฒน  ศิรินิรันดร และ ภาวนา  
สายชู 2550 : 232) 
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  1. การโฆษณา (Advertising) เปนการขายโดยไมใชพนักงานขาย  แตใชส่ือ 
(Media) ในการขาย  เพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหเกิดการรับรูและย้ําเตือนความจําในส่ิงท่ี
ไดรับทราบแลว 
  2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการขายโดยท่ีพนักงานขาย
มีการติดตอส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนากับลูกคาคาดหวัง  ซ่ึงจะสรางความสัมพันธอันดี และ
สามารถทราบผลการตอบสนองของลูกคาไดทันที 
  3. การสงเสริมการขาย  (Sales Promotion) เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการขายท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย  การใหขาวและการประชาสัมพันธ  การ
สงเสริมการขายมีไดหลายแบบ  เชน  ของแถม  สวนลด  ซ้ือของสองช้ินในราคาเดียว  คูปอง  การ
แจกตัวอยางสินคา  การชิงโชค เปนตน 
  4.  การใหขาวและการประชาสัมพันธ  (Publicity and Public Relation) การใหขาว
ถือเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ  ซ่ึงท้ังสองกิจกรรมมีจุดประสงคเพื่อสรางความเช่ือถือ 
โดยการใหขอมูลผานทางส่ือมวลชน 
 
ความรูเร่ืองน้ํามันแกสโซฮอล (Gasohol) 
  แกสโซฮอลในประเทศไทยเกิดข้ึนจากพระราชดําริของในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2528 ท่ีทรงเล็งเห็นถึงปญหาการขาดแคลนน้ํามัน โดยไดทรงศึกษาการนําออย
มาแปรรูปเปนแอลกอฮอล และนําแอลกอฮอลมาผลิตเปนน้ํามันแกสโซฮอล 

น้ํามันแกสโซฮอลถือเปนพลังงานทางเลือกท่ีเร่ิมไดรับความนิยมอยางมากใน
ประเทศตางๆ แทบทุกทวีปท่ัวโลก เชน อเมริกา  แคนาดา บราซิล เคนยา ปารากวัย สเปน สวีเดน 
ออสเตรเลีย จีน เปนตน เนื่องจากเปนพลังงานท่ีมีผลดีหลายอยาง เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อีกท้ังยัง
ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ    ออย   กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง  ซ่ึงลวนแตสามารถจัดหา
และปลูกข้ึนไดใหมในเวลาอันส้ัน 

ปจจุบัน น้ํามันแกสโซฮอลท่ีมีจําหนาย คือ น้ํามันแกสโซฮอล 95 และ น้ํามันแกส
โซฮอล 91 ซ่ึงมีสวนผสมของเอทานอลไมเกินรอยละ 10 สามารถใชแทนหรือสลับกับน้ํามัน
เบนซิน 95 และ 91 ไดตามปกติ ไมตองไปดัดแปลงเคร่ืองยนตแตอยางใด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  
2551 : ออนไลน) 

น้ํามันแกสโซฮอล หรือท่ีนิยมเรียกวา E10 คือน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ท่ีเกิด
จากการผสมระหวาง น้ํามันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล 10% (ไดแก เอทานอล) ในภาษาอังกฤษ
ไมเรียกน้ํามันเช้ือเพลิงวา เบนซิน แตจะเรียกวา แกสโซลีน (Gasoline) ดังนั้น จึงเปนท่ีมาของ
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คําศัพทวา แกสโซฮอล นั่นคือ Gaso + hol ไดรับการพัฒนาข้ึนเพื่อเปนพลังงานทางเลือกทดแทน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันผสมชนิดนี้ มีใชกันในหลายประเทศทั่วโลก ขอดีของแกสโซฮอลคือ การเผา
ไหมท่ีสมบูรณข้ึน เนื่องจากโครงสรางทางเคมีของแอลกอฮอล ทําใหลดมลพิษในอากาศ และใน
ขณะเดียวกันราคาของน้ํามันแกสโซฮอล มีราคาตํ่ากวา น้ํามันเบนซินโดยท่ัวไปสําหรับน้ํามันแกส
โซฮอลนั้นมีองคประกอบตางกับน้ํามันเบนซิน คือน้ํามันเบนซินมี เอมทีบีอี (MTBE) เปนตัวเพิ่ม
ออคเทน สวนน้ํามันแกสโซฮอลใชเอทานอล เปนตัวเพิ่มออคเทน เอทานอลใหพลังงานนอยกวา
เอมทีบีอี โดยตางกันอยูรอยละ 1.6-1.8 การใชน้ํามันแกสโซฮอลนั้นออกซิเจนที่เปนสวนประกอบ
อยูในเอทานอล จะชวยใหการเผาไหมภายในหองเคร่ืองสมบูรณข้ึนอีก และลดปริมาณกาซ
คารบอนมอนอกไซดท่ีจะปลอยออกมาจากทอไอเสีย  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  2551 : ออนไลน) 

 ประเทศไทยไดสงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอลมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงไดมีการ
อนุมัติใหจัดต้ัง โรงงานผลิตเอทานอล เพื่อผลิตทําน้ํามันแกสโซฮอล จําหนายท่ีปมบางจาก และ 
ปตท. และขณะนี้ไดมีการผลิตเอทานอลออกสูตลาดวันละ 125,000 ลานลิตร ผสมในสัดสวน10% 
เพื่อเปนน้ํามันแกสโซฮอล 1,250,000 ลานลิตร 

โดยไดวางเปาหมาย 1 มกราคม 2550 ใหมีการใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 ท่ัวประเทศ 
และยกเลิกเบนซิน 95 โดยในป 2548 เรงขยายสถานีบริการจาก 730 แหง เปน 4,000 แหง และ
สงเสริมการใช น้ํามันแกสโซฮอลใหไดถึง 4 ลานลิตร หรือประมาณรอยละ 50 ของน้ํามันเบนซิน 
95 และในป 2551 สงเสริมใหใชน้ํามันแกสโซฮอล91 และ 95 ท่ัวประเทศ โดยไดมีการปรับราคา
แกสโซฮอล 95 ใหมีสวนตางจากนํ้ามันเบนซิน ออกเทน 95 อยูท่ีลิตรละ1.50 บาท จากเดิมท่ีมีสวน
ตางเพียง 75 สตางคตอลิตรสําหรับรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลควรเปนรถยนตท่ีมีระบบ
เช้ือเพลิงแบบหัวฉีด (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2551 : ออนไลน) 
 
ความรูเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซล (Biodiesel) 
  ไบโอดีเซล คือ เช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซลท่ีผลิตไดจาก   น้ํามันพืช  ไขมัน
สัตว   หรือแมแตน้ํามันปรุงอาหารท่ีใชแลว   ซ่ึงไดรับการกําจัดยางเหนียวและส่ิงสกปรกออก และ
นําไปผานกระบวนการทางเคมีท่ีเรียกวา Transesterification โดยการเติมแอลกอฮอล เชน เมทานอล 
หรือเอทานอลและตัวเรงปฏิกิริยา เชน โซเดียมไฮดรอกไซด หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ภายใต
สภาวะการเกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม เพื่อเปล่ียนไขมันหรือเปล่ียนโครงสรางของน้ํามันจาก 
Triglycerides ใหเปนโมโนอัลคิลเอสเตอร (Mono Alkyl Ester) ไดแก เมทิลเอสเตอร (Methyl 
Ester) หรือเอทิลเอสเตอร (Ethyl Ester) และกลีเซอรีน (Glycerine) หรืออาจกลาวไดวา เปน
กระบวนการแยกกลีเซอรีนออกจากน้ํามันนั่นเอง (วิชาการ, 2551 : ออนไลน) 
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ไบโอดีเซล ไดผานขบวนการที่ทําใหโมเลกุลเล็กลง ใหอยูในรูปของ เอทิลเอสเตอร 
หรือ เมทิลเอสเตอร ซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมาก สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลได
โดยตรง   
 

น้ํามันพืช  +  
เมทานอล (Methanol) 

หรือ เอทานอล (Ethanol)  
--------> 

เมทิลเอสตอร (Methyl esters) 
หรือ เอทิลเอสเตอร (Ethyl esters) 

 
+  กลีเซอรีน  

 
 

                                              ภาพท่ี 1  ปฏิกิริยาเคมีน้ํามันไบโอดีเซล 
                                              ท่ีมา : กองทัพเรือ Royal Thai Navy, 2551 : ออนไลน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              ภาพท่ี  2  กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเปนอุตสาหกรรม 
                                       ท่ีมา : วิชาการ, 2551 : ออนไลน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ธีระชัย  วาสนาสมสกุล  (2545)  ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามัน   
ไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  ปจจัยท่ีมีความสําคัญลําดับแรกตอการบริโภคน้ํามัน         
ไบโอดีเซลของผูบริโภค พบวาในดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพ
ของน้ํามันไบโอดีเซล  ในดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองราคาน้ํามันไบโอดีเซล
ท่ีถูกกวาราคาน้ํามันดีเซลธรรมดา  ในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญมากใน
เร่ืองการมีอูซอมรถ ปะยาง ลางรถ ซ่ึงต้ังภายในสถานีบริการในดานการสงเสริมการตลาด  ผูบริโภค
สวนใหญใหความสําคัญมากในเร่ืองการใหบริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากใหบริการน้ํามัน  เชน  ลาง
รถ  เติมลมยางหรือน้ํา  ดานความพอใจภายหลังการใชน้ํามันไบโอดีเซล พบวา ในดานผลิตภัณฑ  
ผูบริโภคมีความพอใจมากในเร่ืองน้ํามันไมมีกล่ินเหม็นควันดํา  ในดานราคา พบวา ผูบริโภคมีความ
พอใจนอยในเรื่องราคาขาย  ในดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา  ผูบริโภคมีความพอใจนอย ใน
เร่ืองระยะเวลาที่ใชในการรอเติมน้ํามัน  ในดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคมีความพอใจมาก ใน
เร่ืองการใหบริการของพนักงานประจําสถานี  ในเร่ืองทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
น้ํามันไบโอดีเซล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาน้ํามันดีเซลท่ัวไปมีคุณภาพดีกวา
น้ํามันไบโอดีเซล  และผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่จะไมใชน้ํามันไบโอดีเซลตอไป 
  อัมภิณี  เกตุซ่ือสัตย  (2545) ไดทําการศึกษา การเปดรับขาวสารกับความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการเลือกใชแกสโซฮอลของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 24-29 ป  ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน  มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี  และมีรายไดมากกวา  40,000 บาท/เดือน  
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับแกสโซฮอลของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับแกสโซฮอลในระดับสูง  มีทัศนคติในเชิงบวกตอการใชแกส
โซฮอลทดแทนน้ํามันเบนซิน  และสวนใหญไมมีพฤติกรรมในการเลือกใชแกสโซฮอล  การวิจัย
คร้ังนี้ เสนอแนะใหรัฐบาล  บริษัทผูคาน้ํามัน  ตัวแทนจําหนายรถยนต และผูเกี่ยวของ  ควรใหความ
รวมมือในการผลักดันใหการใชแกสโซฮอลในรถยนตนั่ งสวนบุคคลกลายเปนนโยบาย
ระดับประเทศ และสงเสริมใหเกิดการเสนอขาวสารเกี่ยวกับแกสโซฮอลในลักษณะท่ีเขาใจไดงาย
ผานส่ือมวลชนอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ควรจะมีการสอดแทรกแนวคิดในเร่ืองของจิตสํานึกใน
การอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม  ตลอดจนการคํานึงถึงประโยชนท่ีประเทศชาติจะไดรับ      
จากการสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานแกสโซฮอลควบคูไปดวยนอกจากนี้ควรมีการติดตาม
ประเมินผลประชาสัมพันธในเร่ืองนี้อยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 
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  ศักดา  เสถียรไชยกิจ  (2547)  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค
ท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลในรถยนตนั่งสวนบุคคล  พบวา  พฤติกรรมของผูบริโภคสวน
ใหญเติมน้ํามันแกสโซฮอลจากสถานีน้ํามันบางจาก  โดยชําระคาน้ํามันดวยเงินสดมากกวา  500  
บาทตอคร้ัง  ในการเติมน้ํามันจะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลทุกคร้ัง  จากสถานีบริการน้ํามันท่ีเปน
ทางผาน  และมีหัวจายน้ํามันเปนจํานวนมากโดยไมพบปญหาใด ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองยนต  การเลือก
เติมน้ํามันจะตัดสินใจดวยตนเอง  ซ่ึงเหตุผลท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอลคือ ราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 ประมาณ 76 สตางค ถึง 1 บาท และมีของแถมเปนน้ําดื่ม  ผูบริโภคสวนใหญไมสนใจ
ใชอุปกรณประหยัดน้ํามัน “อีพลัส”   ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลโดย
ภาพรวม  5  อันดับแรก ไดแก น้ํามันแกสโซฮอลทําใหเคร่ืองยนตมีความรอนปกติ  มีอัตรา
ส้ินเปลืองลดลง (ประหยัดน้ํามัน) สถานีบริการน้ํามันมีคุณภาพไมแตกตางกัน  น้ํามันแกสโซฮอล
ทําใหรถยนตสตารทติดงาย และทําใหเคร่ืองยนตเดินไมสะดุด 
  นันทกา  เจริญนาวี  (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับแกสโซ  
ฮอล 95 ของผูขับข่ียานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สภาพสังคมและเศรษฐกิจและชอง 
ทางในการติดตอส่ือสารท่ีแตกตางกันมีผลตอการยอมรับแกสโซฮอลท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
คุณลักษณะของแกสโซฮอลดานความไดเปรียบเชิงสัมพันธ ความสอดคลองกัน ความสามารถใน
การทดลองใชได ความสามารถท่ีสังเกตเห็นได มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการยอมรับ 
ยกเวนความสลับซับซอนดานสถานีบริการน้ํามันท่ีจําหนายแกสโซฮอล ท่ีมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับการยอมรับ ความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแกสโซฮอล ปริมาณการ
เปดรับขอมูลขาวสารจากญาติ/บุคคลในครอบครัว การสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับแกสโซฮอล โดยผูขับข่ีสวนใหญมีแนวโนมการ
ยอมรับแกสโซฮอลในอนาคต และอยูระหวางการตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธแกสโซฮอล  
  ปณิธาน  โสมประภัศร  (2549)  ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตนั่งสวน
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอล  พบวา  ทัศนคติดานความรูความเขาใจ  
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในดานตาง ๆ มากท่ีสุดดังนี้  ดานผลิตภัณฑ คือ แกส
โซฮอลใชแทนน้ํามันได  ดานราคา คือ แกสโซฮอล 95 ราคาตํ่ากวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 
ประมาณ 1.50 บาท  ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ มีสถานีบริการแกสโซฮอลท้ังในกรุงเทพและ
ตางจังหวัด  ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการรณรงคและประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอลทาง
ส่ือโทรทัศน  ทัศนคติดานความคิดเห็น  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตามปจจัยสวนประสม
การตลาดอยูในระดับปานกลางทุกปจจัย  โดยเรียงลําดับไดดังนี้  ดานชองทางการจัดจําหนายมาก
ท่ีสุด คือ สถานีบริการแกสโซฮอลไมเพียงพอกับความตองการ  รองลงมาดานผลิตภัณฑ คือ แกส
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โซฮอลสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินไดจริง  ดานการสงเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพันธให
ความรูเร่ืองแกสโซฮอลอยางตอเนื่อง  และดานราคา คือ แกสโซฮอล 95 ราคาตํ่ากวาน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 ประมาณ 1.50 บาทเหมาะสมแลว  ทัศนคติดานพฤติกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใชแกสโซฮอล 95 โดยเติมในวันธรรมดา (วันจันทร - วันศุกร) เวลา 17.01-20.00 น. โดย
เติมเดือนละไมเกิน 4 คร้ัง คาใชจายมากกวา 4,000 บาทตอเดือน  และชําระดวยบัตรเครดิต  ใช
บริการสถานี ปตท. มากท่ีสุด  สําหรับผูท่ีเติมเบนซินสลับกับแกสโซฮอลสวนใหญเติมแกสโซฮอล
เดือนละ 1-2 คร้ัง คาใชจาย 1,001-1,500 บาท และใชสถานีบริการ ปตท. มากท่ีสุด และมีแนวโนม
จะใชแกสโซฮอลตอไป  แตรูสึกไมม่ันใจตอการแนะนําใหผูอ่ืนใชแกสโซฮอล   ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชแกสโซฮอล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก  รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  ปญหาและอุปสรรคจากการใชแกสโซฮอล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประสบปญหาสถานีบริการไมเพียงพอและไมท่ัวถึง 
 
 

  
  


