
บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษา เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลใน
อําเภอเมืองเชียงใหม  ไดแก  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)  ซ่ึง
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ  
คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.2 และเพศ
ชาย รอยละ 49.8  มีอายุ 31-40  ป  รอยละ 41.8     มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ  46.0    เปน
พนักงานบริษัท  มากที่สุด รอยละ  42.0    มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 37.3  
รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท รอยละ  27.8   และ 20,001 – 30,000 บาท  รอยละ  22.0  ใชรถยนต
นั่งสวนบุคคลท่ีผลิตข้ึนในป ค.ศ. 2003 – 2008  รอยละ 45.8  รองลงมา ชวงป ค.ศ. 1997-2002  รอย
ละ 40.4  วัตถุประสงคหลักใชเพื่อไปทํางาน  รอยละ 67.5  รองลงมา   ระยะทางท่ีใชรถยนตนั่งสวน
บุคคล เฉล่ียตอวันประมาณ  11-30 กิโลเมตร รอยละ 46.8  โดยเติมน้ํามันประมาณ 4-5 คร้ังตอเดือน 
รอยละ  51.0  รองลงมา  1-3  คร้ัง  รอยละ  22.5    จายเงินคาน้ํามันเช้ือเพลิงคร้ังละ    301- 500 บาท  
รอยละ  30.3  รองลงมา   1,001 บาทข้ึนไป รอยละ  20.5  เปนการจายโดยใชเงินสด รอยละ  84.0 
 สวนท่ี 2   ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

4.17  ซ่ึงในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑนี้ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก  
แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได  (คาเฉล่ีย 4.55)  
และใหความสําคัญในระดับมาก คือ แกสโซฮอล E10 และ ไบโอดีเซล B5 สามารถใชกับรถยนตได
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ทันทีโดยไมตองดัดแปลงเคร่ืองยนต (คาเฉล่ีย 4.25) แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 
ไมสงผลกระทบตอเคร่ืองยนต เชน การสึกหรอของเคร่ืองยนต  (คาเฉล่ีย 4.10) และ แกสโซฮอล 
E10 และไบโอดีเซล B5 ไมสงผลตออัตราการเรงของเคร่ืองยนต (คาเฉล่ีย 4.10)  แกสโซฮอล E10 
และไบโอดีเซล B5 ชวยรักษาส่ิงแวดลอมและลดมลพิษทางอากาศได  (คาเฉล่ีย 4.10)  แกสโซฮอล 
E10 และไบโอดีเซล B5 มีประสิทธิภาพดีเม่ือเทียบกับน้ํามันเบนซินและดีเซล  (คาเฉล่ีย  3.95)
ตามลําดับ   

ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.65 

ซ่ึงในปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก แกสโซฮอล 
E10 และ ไบโอดีเซล B5 มีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือเทียบกับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
แบบเดิม  (คาเฉล่ีย 4.25)   รองลงมาไดแก  แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีราคาที่ตํ่ากวา
น้ํามันเบนซินและดีเซล  (คาเฉล่ีย 4.05)   และ ราคาแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีความ
เหมาะสมแลว (คาเฉล่ีย 3.75)  ตามลําดับ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก  มี

คาเฉล่ีย 3.58 ซ่ึงในปจจัยยอยดานการจัดจําหนายนี้ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก  ไดแก  สถานีบริการน้ํามันทุกแหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนาย  (คาเฉล่ีย 
3.95)  สถานีบริการแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีหัวจายเพียงพอไมตองรอนาน (คาเฉล่ีย 
3.75)  และ  จํานวนของสถานีบริการแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีมากและหาเติมไดงาย
(คาเฉล่ีย  3.60 )  ตามลําดับ 
                ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ
ปานกลาง  มีคาเฉล่ีย 3.49 ซ่ึงในปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก  ภาครัฐมีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ท่ีชัดเจนเขาใจ
งาย (คาเฉล่ีย 4.00)  มีการประชาสัมพันธใหหันมาใชแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 อยาง
ตอเนื่อง (คาเฉล่ีย  3.80)  และ มีการรณรงคและประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอล E10 และไบโอ
ดีเซล B5 จากส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน, วิทยุ, ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 3.75)  และใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง  ไดแก  ไดรับคําแนะนําจากคนใกลชิด / คนรูจักใหใชแกสโซฮอล E10 และไบ
โอดีเซล B5  (คาเฉล่ีย 3.25)  สถานีบริการมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีดี / นาสนใจ (เชน ชิง
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โชค, แลกของรางวัล เปนตน)  (คาเฉล่ีย 3.15)  และมีการสงเสริมการขายจากบริษัทผูผลิตแกส
โซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5  (คาเฉล่ีย  3.00)  ตามลําดับ 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดเมื่อจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญไดแก แกส
โซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได  แกสโซฮอล E10 และ 
ไบโอดีเซล B5 สามารถใชกับรถยนตของทานไดทันทีโดยไมตองดัดแปลงเคร่ืองยนต และแกส
โซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ไมสงผลกระทบตอเคร่ืองยนต เชน การสึกหรอของเคร่ืองยนต   

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยท้ังเพศชาย และเพศหญิงใหความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 และไบโอ
ดีเซล B5 ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได  คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามอายุ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 21-30 ป  และชวงอายุ 31-40 ป ให
ความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 และ ไบโอดีเซล B5 สามารถใชกับรถยนตของทานไดทันทีโดยไม
ตองดัดแปลงเคร่ืองยนต คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา ใหความสําคัญกับ 
แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได  คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามเปน นักศึกษา และขาราชการ ใหความสําคัญกับ 
แกสโซฮอล E10 และ ไบโอดีเซล B5ท่ีสามารถใชกับรถยนตไดทันทีโดยไมตองดัดแปลง
เคร่ืองยนต  คาเฉล่ียสูงสุด  และ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว  พนักงานบริษัท และ  
อ่ืน ๆ ไดแก แมบาน  ตัวแทนประกันชีวิต ใหความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 
ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามรายได  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามนั้นใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียไมเกิน 10,000 บาท 
และ10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 และ ไบโอดีเซล B5 ท่ีสามารถใชกับ
รถยนตไดทันทีโดยไมตองดัดแปลงเคร่ืองยนต  คาเฉล่ียสูงสุด  และ รายได 20,001 – 30,000 บาท
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30,0001-40,000  บาท  40,0001-50,000 บาท และ 50,0001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญกับแกส
โซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได คาเฉล่ียสูงสุด 
 ปจจัยดานราคา 

จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคามีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญไดแก แกสโซฮอล 
E10 และ ไบโอดีเซล B5 มีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือเทียบกับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
แบบเดิม   แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีราคาท่ีตํ่ากวาน้ํามันเบนซินและดีเซล  และ ราคา
แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีความเหมาะสมแลว  

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  โดยท้ังเพศชาย ใหความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีราคาท่ีตํ่า
กวาน้ํามันเบนซินและดีเซล  คาเฉล่ียสูงสุด  และเพศหญิงใหความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 
และไบโอดีเซล B5 มีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือเทียบกับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแบบเดิม  
คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามอายุ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามชวงอายุต้ังแต 21-30 ป  จนถึงชวงอายุ 61 ปข้ึนไป 
ไดใหความสําคัญกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 เพราะมีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือ
เทียบกับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแบบเดิมมี คาเฉล่ียสูงสุด 
 และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษานั้น  พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และ ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษาได ให
ความสําคัญกับ แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือเทียบกับ
อัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแบบเดิม  คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพไดใหความสําคัญกับ . แกสโซฮอล 
E10 และไบโอดีเซล B5 มีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือเทียบกับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
แบบเดิม คาเฉล่ียสูงสุด   
 และเม่ือจําแนกตามรายได  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนในทุกระดับนั้น ให
ความสําคัญกับ แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 เพราะมีความคุมคาหรือประหยัดเงินเม่ือเทียบ
กับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแบบเดิม คาเฉล่ียสูงสุด 
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            ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญไดแก 
สถานีบริการนํ้ามันทุกแหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนาย  สถานีบริการแกส
โซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีหัวจายเพียงพอไมตองรอนาน และ จํานวนของสถานีบริการแกส
โซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีมากและหาเติมไดงาย 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย 
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยท้ังเพศชายและเพศหญิง ใหความสําคัญกับสถานีบริการน้ํามันทุก
แหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนาย คาเฉล่ียสูงสุด   
 และเม่ือจําแนกตามอายุ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุไมเกิน 20 ป ชวงอายุ 31-40 ป  ชวง
อายุ 41-50 ป ชวงอายุ 51-60 ป และชวงอายุ 61 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับสถานีบริการน้ํามันทุก
แหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนายคาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษานั้น  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดบผูตอบแบบสอบถามในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน  
อนุปริญญา หรือ ปวส.  ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี จะใหความสําคัญกับสถานีบริการน้ํามัน
ทุกแหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนาย คาเฉล่ียสูงสุด 
 และเม่ือจําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามน้ันใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
จัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพ ไดใหความสําคัญกับ 
สถานีบริการน้ํามันทุกแหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนายคาเฉล่ียสูงสุด   
 เม่ือจําแนกตามรายได  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามน้ันใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท  
30,0001-40,000 บาท  40,0001-50,000 บาท  และ 50,0001 บาทข้ึนไปไดใหความสําคัญกับ สถานี
บริการน้ํามันทุกแหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จําหนาย  คาเฉล่ียสูงสุด  และผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท และ  10,001-20,000 บาท  นั้นกลับใหความสําคัญกับ 
สถานีบริการแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีหัวจายเพียงพอไมตองรอนาน  คาเฉล่ียสูงสุด 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามนั้นใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญอันดับแรกไดแก  ภาครัฐมีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ท่ี
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ชัดเจนเขาใจงาย   อีกท้ังมีการประชาสัมพันธใหหันมาใชแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 อยาง
ตอเนื่อง และ มีการรณรงคและประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จากส่ือ
ตาง ๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ  ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน  

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยท้ังเพศชายและเพศหญิง ใหความสําคัญกับภาครัฐมี
การใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ท่ีชัดเจนเขาใจงาย คาเฉล่ียสูงสุด   
 เม่ือจําแนกตามอายุ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุไมเกิน 20 ป ชวงอายุ21-30 ป  
ชวงอายุ 31-40 ป  ชวงอายุ 41-50 ป  และชวงอายุ 61 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับภาครัฐมีการให
ขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ท่ีชัดเจนเขาใจงาย คาเฉล่ียสูงสุด 
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษานั้น  พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับ
การศึกษาไดใหความสําคัญกับ ภาครัฐมีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 
ท่ีชัดเจนเขาใจงายคาเฉล่ียสูงสุด 
 และเม่ือจําแนกตามอาชีพ จะพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพ ให
ความสําคัญกับ ภาครัฐมีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ท่ีชัดเจนเขาใจ
งาย คาเฉล่ียสูงสุด   
 เม่ือจําแนกตามรายได   ก็พบวา  ผูตอบแบบสอบถามนั้นไดใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได ในทุกระดับให
ความสําคัญกับ ภาครัฐมีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ท่ีชัดเจนเขาใจ
งาย  คาเฉล่ียสูงสุด  เชนกัน 
 
 สวนท่ี 3  ความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการแกไขปญหาของน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบสอบสวนใหญเห็นดวยหากในอนาคต แกสโซฮอล 
E85  จะเปนพลังงานทางเลือกท่ี  ประชาชนใหความสําคัญ และหันมาเลือกใชกันมากข้ึน รอยละ  
96.5 และภาครัฐควรผลักดันใหประชาชนไดใชพลังงานทางเลือกท่ีหลากหลากมากกวานี้  รอยละ  
97.5 
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 ปจจัยดานราคา 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยหากแกสโซฮอล E 85 จะชวย
ประหยัดเงินไดมากกวา แกสโซฮอล E 20 และ E 10 หลายเทา  รอยละ  94.5  และอยากใหรัฐบาล
และผูมีสวนเกี่ยวของรีบทําการแกไขปญหาดานราคาน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกอยางเรงดวน รอยละ  
97.0   
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวาควรเพ่ิมสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิงทางเลือกใหเพียงพอตอความตองการ รอยละ 95.0 และภาครัฐควรทําน้ํามันเช้ือเพลิง       
ธงฟา ข้ึนในแตละภาคเพ่ือลดภาระคาใชจายของประชาชน  รอยละ  93.5 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา  บริษัทผูผลิตน้ํามันควรมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนหันมาใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกในภาวะวิกฤตดานราคาน้ํามัน
แพง รอยละ  95.5    มีการจัดทําโฆษณาจากบริษัทผูผลิตน้ํามันเกี่ยวกับน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกเพื่อ
จูงใจใหคนหันมาใช รอยละ  92.0  และมีบริการสง SMS จากบริษัทผูผลิตน้ํามันถึงลูกคาเพื่อแจง
เร่ืองการปรับข้ึนราคาน้ํามันในวันรุงข้ึน  รอยละ  89.8   
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม  ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
มาประกอบการอภิปรายผล  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ไดดังนี้ 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด  (Marketing Mix) 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  (คาเฉล่ีย 4.17)  ปจจัยดานราคา  (คาเฉล่ีย 3.65) และปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.58)  และใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ไดแก  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(คาเฉล่ีย 3.49 ) 
 เม่ือเปรียบเทียบกับ  ธีระชัย  วาสนาสมสกุล  (2545)  ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภค
ตอน้ํามันไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญลําดับแรกตอการ
บริโภคน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค คือ ดานผลิตภัณฑ ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดใน
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เร่ืองคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล รวมถึงดานราคาดวยเชนกัน    สวนดานการจัดจําหนายและดานการ
สงเสริมการตลาดนั้น  ผูบริโภคไดใหความสําคัญในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบ จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามัน
เช้ือเพลิงทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม  กับ ธีระชัย  วาสนาสม
สกุลนั้น  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวม กับปจจัยสวนประสมการตลาดมีความ
แตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การศึกษาของธีระชัย  วาสนาสมสกุล นั้น ไดมีการศึกษาตั้งแตป 
2545  ซ่ึงชวงเวลานั้นราคาน้ํามัน และการใหความสนใจของประชาชนยังมีนอย เม่ือเทียบกับ
การศึกษาคร้ังนี้  ทําใหผลจากการศึกษาท่ีได มีความแตกตางกัน 
 เม่ือเปรียบเทียบกับ ปณิธาน  โสมประภัศร  (2549)  ท่ีไดทําการศึกษาทัศนคติของผูใช
รถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอลนั้น  ผลการศึกษาพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจระดับมากท่ีสุด ในดานตาง ๆ ท้ัง  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตามปจจัย
สวนประสมการตลาดอยูในระดับปานกลางทุกปจจัย    อาจเปนเพราะการศึกษาของปณิธาน  โสม
ประภัศรนั้น เปนเร่ืองของ ทัศนคติ ซ่ึงเปนเพียงมุมมองและความคิด  แตจากการศึกษาคร้ังนี้ ผูตอบ
แบบสอบสอบถาม  เปนผูท่ีไดใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกจริงๆ   จึงทําใหผลจากการศึกษานั้น
ออกมามีความแตกตางกัน    สวนดานการสงเสริมการตลาดนั้น พบวา  มีความสอดคลองกับผล
การศึกษาของปณิธาน  โสมประภัศร  นั่นคือผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง 
            ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด  คือ  
แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได    และให
ความสําคัญในระดับมาก  กับ แกสโซฮอล E10 และ ไบโอดีเซล B5 สามารถใชกับรถยนตท่ีใชอยู
ไดในทันทีโดยท่ีไมตองดัดแปลงเคร่ืองยนต   แกสโซฮอล E10และไบโอดีเซล B5 ไมสงผลกระทบ
ตอเคร่ืองยนต เชน การสึกหรอของเคร่ืองยนต   และ แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ไมสงผล
ตออัตราการเรงของเคร่ืองยนต  แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 ชวยรักษาส่ิงแวดลอมและลด
มลพิษทางอากาศได    แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีประสิทธิภาพดีเม่ือเทียบกับน้ํามัน
เบนซินและดีเซล   ซ่ึงมีความสอดคลองกับ  พิบูล  ทีปะปาล (2543)  ท่ีวา  ผลิตภัณฑ เปนส่ิงใด ๆ ท่ี
สามารถนําเสนอขายใหแกตลาด  เพื่อทําใหความตองการและความจําเปนของผูซ้ือไดรับการ
ตอบสนองทําใหไดรับความพอใจ  และยังสอดคลองกับ ศักดา  เสถียรไชยกิจ (2547) ท่ีได
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ทําการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลในรถยนตนั่ง
สวนบุคคล  พบวา น้ํามันแกสโซฮอลทําใหรถยนตมีความรอนปกติ  และมีอัตราส้ินเปลืองลดลง ทํา
ใหประหยัดน้ํามันนั้นเอง   

ปจจัยดานราคา 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกของ

ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหมนั้นพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานราคาในระดับมาก  คือ แกสโซฮอล E10 และ ไบโอดีเซล B5 มีความคุมคาหรือประหยัด
เงินเม่ือเทียบกับอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงแบบเดิม แกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีราคาท่ีตํ่า
กวาน้ํามันเบนซินและดีเซล   และ ราคาแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีความเหมาะสมแลว   
ตามลําดับทําใหสอดคลองกับการศึกษาของ ปณิธาน โสมประภัศร (2549) ท่ีทําการศึกษาทัศนคติ
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอลนั้น  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก คือ  แกสโซฮอล 95 ราคา
ตํ่ากวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95   และแกสโซฮอล 95 มีราคาเหมาะสมแลว  และยังสอดรับกับ
การศึกษาของ  ศักดา  เสถียรไชยกิจ  (2547)  ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคท่ีมี
ตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลในรถยนตนั่งสวนบุคคล  พบวา เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถาม
เลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลคือ มีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95  และมีของแถมเปนน้ําดื่ม  ซ่ึง
ก็สอดคลองกับ พิบูล  ทีปะปาล (2543) ท่ีกลาวไววา ในดานปจจัยท่ีตองพิจารณาในการกําหนด
ราคานั้น  ตองข้ึนกับกลยุทธสวนประสมการตลาด (marketing mix strategy) การตัดสินใจทางดาน
ราคา จําเปนตองนําองคประกอบอยางอ่ืนเขามาดวย ซ่ึงไดแก ผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย  และการ
สงเสริมการตลาด  ท้ังนี้เพื่อการจัดโปรแกรมการตลาดท่ีจะเปนไปดวยความเหมาะสมสอดคลองกัน
ทุกดาน  ดั้งนั้นในการกําหนดราคานักการตลาดจึงจําเปนตองพิจารณาถึงองคประกอบท้ังหมดของ
สวนประสมการตลาดพรอม ๆ กัน  เนื่องจากในภาวะปจจุบันผลิตภัณฑแทบทุกชนิดในทุก
อุตสาหกรรมมักจะมีคูแขงหลายรายเสมอ  เม่ือผูซ้ือจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดปกติผูซ้ือจะทําการ
เปรียบเทียบราคา และคุณคาของแตละบริษัทเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  และจะตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑของบริษัทท่ีกําหนดราคาและใหคุณคาท่ีดีกวาเสมอ  ดังนั้นในการกําหนดราคาจึงควรจะ
กําหนดราคาท่ีเหมาะสม  โดยคํานึงถึงราคาและคุณคาผลิตภัณฑของคูแขงขันดวย 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง

ทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล  โดยผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอปจจัยการจัด
จําหนายในระดับมาก คือ สถานีบริการน้ํามันทุกแหงมีแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 
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จําหนาย    สถานีบริการแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีหัวจายเพียงพอไมตองรอนาน   และ  
จํานวนของสถานีบริการแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 มีมากและหาเติมไดงาย  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ  ศักดา  เสถียรไชยกิจ (2547)  ท่ีทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลในรถยนตนั่งสวนบุคคลนั้น  พบวา  
ผูบริโภคจะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลทุกคร้ัง  จากสถานีบริการน้ํามันท่ีเปนทางผาน  และมีหัวจาย
น้ํามันเปนจํานวนมาก  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ  ปณิธาน  โสมประภัศร  (2549)  ท่ีศึกษา
เร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอลกลับ  
พบวา  ดานการจัดจําหนาย ของ สถานีบริการแกสโซฮอลไมเพียงพอกับความตองการของผูใช
รถยนตนั่งสวนบุคคล  ทําใหแนวคิดของ ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2547)  ท่ีกลาววาการใหบริการ 
จะตองทําใหบริการนั้นสามารถเขาถึงได  ถาลูกคาหรือผูใชบริการไมสามารถท่ีจะเขาถึงบริการได  
กระบวนการแลกเปล่ียนนั้นก็ไมสามารถเกิดข้ึนและบริการนั้นก็จะไมมีคุณคาสําหรับลูกคา  และ 
ความพรอมในการใหบริการแกลูกคา  ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถซ้ือ  ใช  หรือรับบริการได   ดังนั้น 
การจัดจําหนายจะตองมีความพรอม บริการจะตองพรอมท่ีจะใหบริการแกลูกคาในสถานท่ีและเวลา
ท่ีลูกคาตองการจะใชบริการเสมอ  บริการจะมีคุณคาก็ตอเม่ือบริการที่ผลิตข้ึนมาแลวนั้น  ตองพรอม
ท่ีจะใหบริการไดในขณะน้ันดวย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดนั้นโดยรวมผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับปานกลาง   ซ่ึงในปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดนั้นผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  ภาครัฐมีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 
ท่ีชัดเจนเขาใจงาย   มีการประชาสัมพันธใหหันมาใชแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 อยาง
ตอเนื่อง   และ มีการรณรงคและประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอล E10 และไบโอดีเซล B5 จากส่ือ
ตาง ๆ เชน โทรทัศน, วิทยุ, ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน   และ สอดคลองกับการศึกษาของ นันทกา  เจริญ
นาวี  (2548)  ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับแกสโซฮอล 95  ของผูขับข่ี
ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา การยอมรับ ความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แกสโซฮอล และปริมาณการเปดรับขอมูลขาวสารจากญาติ/บุคคลในครอบครัวนั้นไดรับ การ
สนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน จึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับแกส
โซฮอล โดยผูขับข่ีสวนใหญ มีแนวโนมการยอมรับแกสโซฮอลในอนาคต และยังอยูระหวางการ
ตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธแกสโซฮอล   

อีกท้ังยังมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ปณิธาน  โสมประภัศร  (2549)  ท่ีได
ทําการศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกส
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โซฮอล  พบวา ดานการสงเสริมการตลาดนั้น มีการรณรงคและประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอล
ทางส่ือโทรทัศน  และมีการ ประชาสัมพันธใหความรูเร่ืองแกสโซฮอลอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดไดสอดรับกับแนวคิดของ พิบูล  ทีปะปาล (2543)  ท่ีวา การสงเสริม
การตลาดเปนการใหขอมูลขาวสาร (informing) และแนะนําใหลูกคารูจักผลิตภัณฑซ่ึงมีวางจําหนาย  
อีกท้ัง เปนการแจงบอกใหทราบวา  สามารถหาซ้ือไปเพื่อสนองความตองการของเขาได ณ ท่ีใดได
บาง  นอกจากนี้ยังเปนการชักชวน (persuading) หรือโนมนาวจิตใจลูกคาใหตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
ดวยการแจงบอกสวนดีสวนเดนของผลิตภัณฑท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาให
ไดรับความพอใจ  และ เพื่อเปนการสรางอิทธิพล ใหลูกคาตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท อีกท้ัง
ยังสอดคลองกับ แนวคิดของ สุวัฒน  ศิรินิรันดร และ ภาวนา  สายชู  (2550)  ท่ีกลาววา  สวนประ
สมการสงเสริมการตลาดเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสงเสริมการตลาด สามารถจัดทําไดโดยการ
โฆษณา เพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหเกิดการรับรูและย้ําเตือนความจําในส่ิงท่ีไดรับทราบ
แลวการขายโดยใชพนักงานขาย ซ่ึงจะสรางความสัมพันธอันดี และสามารถทราบผลการตอบสนอง
ของลูกคาไดทันที   การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมการขายท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา  เชน  
ของแถม  สวนลด  ซ้ือของสองช้ินในราคาเดียว  คูปอง  การแจกตัวอยางสินคา  การชิงโชค  ฯลฯ 
ทายสุดคือการใหขาวและการประชาสัมพันธ ถือเปนกิจกรรมหนึ่งมีจุดประสงคเพื่อสรางความ
นาเช่ือถือ โดยการใหขอมูลผานทางส่ือมวลชน 
 
 ขอคนพบ 
      จากการศึกษา เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอคนพบอยู 4 ขอดังตอไปนี้ 
                  1.   ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชรถยนตนั่งสวนบุคคลและใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกนั้น
กวา รอยละ  70.8   พบวาระยะทางท่ีใชรถ เพียงวันละไมเกิน 30 กิโลเมตร  
                  2.   การใชรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 54.2  ยังคงใชรถยนตท่ีผลิตข้ึน กอนป  ค.ศ. 2003 
                  3.   ผูท่ีใชรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีไดหันมาใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก สวนใหญมีรายได
ไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน คิดเปน รอยละ 87.0  
                  4.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดใหความสําคัญกับน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกท่ี
สามารถชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรได 
 
 



 100

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 สําหรับผูผลิตและจัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก 

ดานผลิตภัณฑ 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ยังใชรถท่ีผลิตข้ึนกอนป ค.ศ. 
2003  ดังนั้นหากมีการศึกษา และทดสอบวาสามารถใชไดกับรถรุนเดิมๆโดยไมมีปญหาตอ
เคร่ืองยนตและส่ิงแวดลอม  แลวเผยแพรขอมูลผานส่ือตาง ๆ  ประชาชนเขาใจงาย และ เม่ือผูใชเกิด
ความเชื่อม่ันตอผลิตภัณฑ ก็จะมีความม่ันใจที่จะแนะนําใหผูอ่ืนหันมาใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก
มากข้ึนดวย 
  ดานราคา 
    ในภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน  และปญหาเร่ืองของราคานํ้ามันเช้ือเพลิง
ทางเลือกและราคานํ้ามันเช้ือเพลิงแบบเดิมซ่ึงมีราคาท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  ดังนั้นหากจะมี
การพัฒนาน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกในอนาคต  บริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายจะควรกําหนดสวนตาง
ของราคาท่ีขายในพ้ืนท่ีเดียวกันใหผูใชรถยนตไดเห็นชัดเจน จะทําใหผูใชรถเกิดความพึงพอใจและ
ไมลังเลในการตัดสินใจ เพื่อเลือกใชพลังงานทางเลือก 
  ดานการจัดจําหนาย 
    หากบริษัทผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกและทุกสถานีบริการควรมีน้ํามัน
เช้ือเพลิงทางเลือกไวเพื่อใหงายตอการเติม  และควรเพ่ิมสถานีบริการและหัวจายใหครอบคลุมพื้นท่ี  
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชรถ  อีกท้ังยังเปนการสรางความตองการใหกับผูใชรถได
เชนกัน หากวาในอนาคตจะมีน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกใหไดเลือกใชมากข้ึนกวาท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ 
  ดานการสงเสริมการตลาด 
   ควรจัดทํารายการสงเสริมการตลาดใหมากข้ึนและตอเนื่อง เชน แจกคูปอง 
สวนลด  เติมน้ํามันฟรี  หรือเปล่ียนถายน้ํามันเครื่องฟรี  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อเปนการจูงใจ ใหผูใชรถ 
ตัดสินใจใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกในสถานนีบริการของทานในทันที 
 
สําหรับหนวยงานภาครัฐ 
  จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ทางเลือกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาดานผลิตภัณฑ หากหนวยงาน
ภาครัฐมีงบประมาณในการศึกษาและวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ ของน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก และยนืยนั



 101

ถึงประสิทธิภาพ ก็จะเกิดผลดี ท้ังตอผูใชรถและเกษตรผูปลูกพืชพลังงานทดแทนเอง ก็จะไดรับ
ประโยชนจากการใหความสําคัญในเร่ืองนี้   อีกท้ัง ดานราคา ของน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกนั้น หาก
มี นโยบายระยะยาวท่ีจะสามารถชวยประชาชนในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนราคาจากแหลงปลูก 
ปาลมน้ํามัน  ออย  มันสําปะหลัง  และราคาขายปลีกหนาปม เพื่อชวยเหลือ ประชาชนไดอยางท่ัวถึง
สงผลถึงเกษตรท่ีปลูกพืชน้ํามัน จะไดมีรายไดมากข้ึน แตท้ังนี้ภาครัฐควรมีการวางแผนและแบง
สัดสวนการปลูกระหวางพืชท่ีนํามาเปนวัตถุดิบผลิตเช้ือเพลิงและพืชท่ีใชบริโภคเปนอาหาร เพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยรวม 
ขอเสนอแนะในการศึกษา  
 จากการศึกษานี้ขอบเขตเน้ือหาควรเพิ่มเติมถึง  ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการใช
น้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกกับรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชแกสโซฮอลE10 และไบโอดีเซล B5   ท้ังนี้
ขอมูลท่ีไดมา  จะไดนําไปเปนขอเสนอแนะสําหรับ ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีกําลังทํางานวิจัย   ไดหา
วิธีการในการแกไขปญหาท่ีพบใหตรงจุดมากท่ีสุด   อีกท้ังผูท่ีสนใจอยากทําการศึกษาคนควาแบบ
อิสระเพื่อศึกษาความตองการของผูใชรถในประเภทอ่ืนๆ  และเร่ืองเช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีใน
อนาคตอาจใชกันแพรหลาย   เชน  แกสโซฮอล E85   กาซ NGV และ  กาซ LPG   ก็เปนส่ิงท่ีดท้ัีงตอ
ผูทําการศึกษาเอง และยังจะเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม สามารถนําแนวทางที่ไดจากการวิจัย
มาพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญมากข้ึน ไดอีกทางหนึ่งดวย 
 


