
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
  การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํ า มันไบโอดี เซล  ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด และปจจัยดานอ่ืนๆ รวมถึงพฤติกรรมการใชน้ํามันไบโอดีเซล และปญหาท่ีพบจากการใช
น้ํามันไบโอดีเซล ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนดกลุมตัวอยาง
จํานวน 405 ตัวอยาง และสุมตัวอยางตามสะดวก โดยกระจายเก็บตัวอยางไปตามสถานีบริการ
น้ํามันปตท. (จํานวน 9 แหง) และ สถานีบริการน้ํามันบางจาก (จํานวน 6 แหง) เฉพาะท่ีต้ังอยูใน
อําเภอเมืองเชียงใหม โดยในบทน้ีกลาวถึงเร่ือง สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ 
และขอเสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลท่ัวไปพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 92.84) และเพศหญิง 
(รอยละ 7.16) ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 31-40 ป มากท่ีสุด (รอยละ 45.93) รองลงมาคือ อายุ
ระหวาง 20-30 ป (รอยละ 45.43) มีระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
(รอยละ 62.22) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (รอยละ 14.07) มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มากท่ีสุด (รอยละ 47.65) รองลงมา ไดแก อาชีพคาขาย / กิจการสวนตัว (รอยละ 
28.64) มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 25,001 - 35,000 บาท มากท่ีสุด (รอยละ 37.28) รองลงมาคือ ชวง 
5,000 - 15,000 บาท (รอยละ 32.59) รับขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลจากส่ือประเภทโทรทัศน 
มากท่ีสุด (รอยละ 26.86) รองลงมาคือ เพื่อน ญาติหรือคนรูจัก (รอยละ 25.31) 
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สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ 
และสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมในระดับนอย คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑ ตามลําดับโดย
มีผลการศึกษาในแตละปจจัยดังนี้ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน     

ไบโอดีเซล โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.88) โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล

ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล เชน ปตท. บางจาก 

(คาเฉล่ีย 4.69) และปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในระดับมาก ไดแก สถานีบริการ

ต้ังอยูบนเสนทางท่ีใชประจํา (คาเฉล่ีย 3.90) สภาพส่ิงแวดลอมภายในสถานีบริการ เชน ความ

สะอาด ความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.74) จํานวนสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซล (คาเฉล่ีย 3.56) และ

จํานวนหัวจายท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.51) ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานราคามีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล 

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.66) โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในระดับมาก

ท่ีสุด ไดแก ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา (คาเฉล่ีย 4.71) และปจจัยท่ีมีผล

ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในระดับมาก ไดแก ราคาน้ํามันไบโอดีเซลใกล เคียงกับน้ํามันดีเซล

ธรรมดา    (คาเฉล่ีย 4.35) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน    

ไบโอดีเซล โดยรวมในระดับนอย (คาเฉล่ีย 3.25) โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล 

ในระดับมาก ไดแก การลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามันดวยตนเอง (คาเฉล่ีย 4.36) 

และ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารรถยนต ฯลฯ (คาเฉล่ีย 

3.98) ตามลําดับ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํ ามัน             

ไบโอดีเซล โดยรวมในระดับนอย (คาเฉล่ีย 3.03) โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล

ในระดับมาก ไดแก ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล และอัตราการส้ินเปลืองในการใช

น้ํามันไบโอดีเซล (คาเฉล่ีย 4.19 เทากัน) 

ปจจัยดานอ่ืนๆ 

ปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล 

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.89) โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในระดับมาก

ท่ีสุด ไดแก บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามันไบโอดีเซล (คาเฉล่ีย 4.83) และ ปจจัยท่ีมีผลตอ

การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในระดับมาก ไดแก การไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน ญาติ คนท่ีรูจัก ชาง

หรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต (คาเฉล่ีย 4.05) และชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 4.00) 

ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค
ในอําเภอเมืองเชียงใหมในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และ
รายไดตอเดือน สรุปในรูปแบบตารางไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 45 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน       
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

เพศ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย มีผลใน

ระดับ 

ชาย ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 4.20 มาก 

หญิง อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 4.10 มาก 

 
ตารางท่ี 46 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน       
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อายุ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย มีผลในระดบั 

ตํ่ากวา 31 ป อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 4.03 มาก 

31-40 ป ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 4.41 มาก 

มากกวา 40 ป อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 4.39 มาก 
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ตารางท่ี 47 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน       
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อาชีพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 4.14 มาก 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 4.26 มาก 

กิจการสวนตัว อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 4.29 มาก 

ขาราชการ อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 4.63 มากท่ีสุด 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

- อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 

- ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 

4.00 มาก 

 
ตารางท่ี 48 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน       
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน 

(บาท) 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ไมเกิน 15,000 4.05 มาก 

15,001-25,000 
อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 

4.52 มากท่ีสุด 

มากกวา 25,000 ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 4.34 มาก 
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ตารางท่ี 49 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน         
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

เพศ ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย มีผลใน

ระดับ 

ชาย ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 4.76 มากท่ีสุด 

หญิง ราคาน้ํามันไบโอดีเซลใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลธรรมดา 4.72 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 50 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน         
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อายุ ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ตํ่ากวา 31 ป 4.51 มากท่ีสุด 

31-40 ป 4.88 มากท่ีสุด 

มากกวา 40 ป 

ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 

4.97 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 51 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน         
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อาชีพ ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ราคาน้ํามันไบโอดีเซลใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล

ธรรมดา 

4.57 มากท่ีสุด 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

4.54 มากท่ีสุด 

กิจการสวนตัว 4.99 มากท่ีสุด 

ขาราชการ 5.00 มากท่ีสุด 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 

5.00 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 52 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน         
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน 

(บาท) 
ปจจัยดานราคา คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ไมเกิน 15,000 ราคาน้ํามันไบโอดีเซลใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลธรรมดา 4.19 มาก 

15,001-25,000 4.98 มากท่ีสุด 

มากกวา 25,000 
ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 

5.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 53 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
น้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

เพศ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย มีผลใน

ระดับ 

ชาย 4.74 มากท่ีสุด 

หญิง 

ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจาํหนายน้ํามันไบโอดีเซล 

เชน ปตท. บางจาก 4.14 มาก 

 
ตารางท่ี 54 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
น้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อายุ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ตํ่ากวา 31 ป 4.89 มากท่ีสุด 

31-40 ป 4.48 มาก 

มากกวา 40 ป 

ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจาํหนายน้ํามันไบโอดีเซล 

เชน ปตท. บางจาก 
4.85 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 55 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
น้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

4.16 มาก 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

4.89 มากท่ีสุด 

กิจการสวนตัว 4.62 มากท่ีสุด 

ขาราชการ 4.33 มาก 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจาํหนายน้ํามันไบโอดีเซล 

เชน ปตท. บางจาก 

5.00 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 56 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
น้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือน
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน 

(บาท) 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ไมเกิน 15,000 4.77 มากท่ีสุด 

15,001-25,000 4.67 มากท่ีสุด 

มากกวา 25,000 

ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจาํหนายน้ํามันไบโอดีเซล 

เชน ปตท. บางจาก 
4.65 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 57 สรุปคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ชาย 4.39 มาก 

หญิง 

มีการลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามันดวย

ตนเอง 4.00 มาก 

 
ตารางท่ี 58 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายขุอง
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ตํ่ากวา 31 ป 4.34 มาก 

31-40 ป 4.39 มาก 

มากกวา 40 ป 

มีการลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามัน

ดวยตนเอง 
4.33 มาก 
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ตารางท่ี 59 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

4.05 มาก 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

4.22 มาก 

กิจการสวนตัว 4.63 มากท่ีสุด 

ขาราชการ 4.63 มากท่ีสุด 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

มีการลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติม

น้ํามันดวยตนเอง 

4.00 มาก 

 
ตารางท่ี 60 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายได
ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน 
(บาท) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ไมเกิน 15,000 4.02 มาก 
15,001-25,000 4.93 มากท่ีสุด 
มากกวา 25,000 

มีการลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามัน
ดวยตนเอง 

4.24 มาก 
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ตารางท่ี 61 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

เพศ ปจจัยดานอ่ืนๆ คาเฉล่ีย มีผลใน
ระดับ 

ชาย 4.82 มากท่ีสุด 
หญิง 

บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามัน 
4.89 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 62 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อายุ ปจจัยดานอ่ืนๆ คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 
ตํ่ากวา 31 ป 4.96 มากท่ีสุด 

31-40 ป 4.17 มาก 
มากกวา 40 ป 

บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามัน 
4.70 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 63 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

อาชีพ ปจจัยดานอ่ืนๆ คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

4.81 มากท่ีสุด 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.74 มากท่ีสุด 

กิจการสวนตัว 4.91 มากท่ีสุด 
ขาราชการ 4.95 มากท่ีสุด 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามัน 

5.00 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 64 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน 

(บาท) 
ปจจัยดานอ่ืนๆ คาเฉล่ีย มีผลในระดับ 

ไมเกิน 15,000 4.95 มากท่ีสุด 

15,001-25,000 4.95 มากท่ีสุด 

มากกวา 25,000 

บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามัน 

4.62 มากท่ีสุด 
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สวนท่ี 4 ขอมูลพฤติกรรมในการใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันไบโอดีเซลเพราะ ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน ญาติ      
คนรูจักหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต (รอยละ 60.25) ใชน้ํามันไบโอดีเซลมาเปนเวลามากกวา 1 ป 
(รอยละ 72.10) รองลงมาคือใชน้ํามันไบโอดีเซลมาเปนระยะเวลา 7- 12 เดือน (รอยละ 21.73) 
ความถี่ในการเติมน้ํามันไบโอดีเซล 2-4 คร้ังตอเดือน (รอยละ 50.12) รองลงมาคือ มากกวา 4 คร้ัง
ตอเดือน (รอยละ 49.88) เติมน้ํามันไบโอดีเซลเม่ือน้ํามันใกลหมด (รอยละ 55.80) เติมน้ํามันหลัง
เลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือในชวงเย็น (รอยละ 63.95) เติมน้ํามันท่ีสถานีบริการทั้ง 2 สถานี (ท้ัง
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. และบางจาก) ตามความสะดวก (รอยละ 86.50) สวนใหญใชจายในการ
เติมน้ํามันไบโอดีเซลในแตละคร้ัง 500-1,000 บาท (รอยละ 81.00) และสวนใหญเติมน้ํามันตาม
จํานวนเงินท่ีตองการ (รอยละ 83.70)  
 
สวนท่ี 5 ขอมูลปญหาท่ีพบเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหา
ดานราคา ปญหาดานการจัดจําหนาย ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
 ปญหาของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล 10 อันดับแรก คือ ราคาน้ํามันไบโอดีเซลต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาไม
มาก (คาเฉล่ีย 4.34 จัดอยูในปจจัยหลักดานราคา) การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลไม
เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.16 จัดอยูในปจจัยหลักดานการสงเสริมการตลาด) จํานวนหัวจายน้ํามัน          
ไบโอดีเซลในสถานีมีจํานวนนอย (คาเฉล่ีย 3.14 จัดอยูในปจจัยหลักดานการจัดจําหนาย) การ
สงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ ไมจูงใจใหเกิดความตองการในการใช (คาเฉล่ีย 3.05 จัดอยูใน
ปจจัยหลักดานการสงเสริมการตลาด) จํานวนสถานีบริการท่ีขายนํ้ามันไบโอดีเซลมีไมมาก 
(คาเฉล่ีย 2.98 จัดอยูในปจจัยหลักดานการจัดจําหนาย)  ขาดชางท่ีมีความรูคอยใหคําแนะนําในเร่ือง
การใชน้ํามันไบโอดีเซลประจําอยูท่ีสถานี (คาเฉล่ีย 2.69 จัดอยูในปจจัยหลักดานการสงเสริม
การตลาด) การโฆษณาไมนาสนใจไมจูงใจใหเกิดความตองการในการใช (คาเฉล่ีย 2.66 จัดอยูใน
ปจจัยหลักดานการสงเสิรมการตลาด) ไอเสียมีคราบเขมา หรือควันดํา (คาเฉล่ีย 1.57 จัดอยูในปจจัย
ดานผลิตภัณฑ) คุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลไมไดมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 1.52 จัดอยูในปจจัยหลักดาน
ผลิตภัณฑ) และอัตราการส้ินเปลืองของนํ้ามันไบโอดีเซลสูงกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา  (คาเฉล่ีย 1.27 
จัดอยูในปจจัยดานการผลิตภัณฑ) นอกจากปจจัยหลักยังมีปจจัยอ่ืนๆ ไดแกรัฐบาลไมไดมีการ
สนับสนุนอยางจริงจัง (คาเฉล่ีย 4.32) 
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อภิปรายผล 
 
 การศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยใชแนวคิด และทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด และการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ไดดังนี้ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะฯ (2546) กลาวถึงสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 4 ประการ เพื่อใชตอบสนองคามตองการของ
ตลาดเปาหมาย โดยประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 โดยในการอภิปรายผลการศึกษา จะไดอภิปรายเปรียบเทียบกับวรรณกรรมท่ีทบทวนไว 
(รายละเอียดในบทท่ี 2) ไดแก ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูบริโภคตอ
น้ํามันไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม และปณิธาน โสมประภัศร (2549) ไดทําการศึกษาทัศนคติ
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอล ซ่ึงเปนพลังงาน
ทดแทนเชนเดียวกับน้ํามันไบโอดีเซล 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามัน      
ไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับนอย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความ
เช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามัน และ อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซลนอยกวาน้ํามันดีเซล
ธรรมดา ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลโดยรวมในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คุณภาพของ
น้ํามันไบโอดีเซล และไมสอคคลองกับการศึกษาของ ปณิธาน โสมประภัศร (2549) ท่ีพบวาปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจใชแกสโซฮอล โดยรวมในระดับนอย และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ชวยรักษาส่ิงแวดลอม 
 ปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล
ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาของน้ํามัน             
ไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกุล 
(2545) ท่ีพบวาปจจัยราคาท่ีมีผลตอการใชน้ํามันไบโอดีเซลโดยรวมในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาน้ํามันไบโอดีเซลที่ถูกกวาราคานํ้ามันดีเซลธรรมดา และสอดคลองกับ
การศึกษาของ ปณิธาน โสมประภัศร (2549) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชแกสโซฮอล 
โดยรวมในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาแกสโซฮอลท่ีตํ่ากวาน้ํามัน
เบนซิน 
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 ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล เชน ปตท. บางจาก ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) ท่ีพบวาปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามัน       ไบโอดีเซลในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การมีอู
ซอมรถ ปะยาง และลางรถตั้งภายในสถานีบริการ และไมสอดคลองคับการศึกษาของ ปณิธาน โสม
ประภัศร (2549) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชแกสโซฮอล โดยรวมในระดับนอย และ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ จํานวนสถานีบริการมีมาก 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมในระดับนอย และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การลดราคานํ้ามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามันดวยตนเอง และการ
โฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารรถยนต ฯลฯ ตามลําดับ ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) ท่ีพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามัน            ไบโอดีเซลโดยรวมในระดับนอย และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ การสงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ เชน การแจกของแถม คูปอง และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ ปณิธาน โสมประภัศร (2549) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชแกสโซฮอล 
โดยรวมในระดับนอย และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอลท่ี
ชัดเจนเขาใจงาย 
 สวนปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีไมจัดอยูในสวนประสมทางการตลาด จากการศึกษาพบวาปจจัยดาน
อ่ืนๆ ท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมในระดับมาก และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามันไบโอดีเซลไมสอดคลองกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนา
สมสกุล (2545) ท่ีพบวาปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลโดยรวมในระดับ
มาก และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาน้ํามันดีเซลท่ีแพงขึ้น และไมแนนอนจากคาเงิน
บาทท่ีตํ่าลง 
 

แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะฯ (2546) ไดระบุถึง
คําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who, What, Why, 
Where, When and How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants, 
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and Operations สามารถนําผลการศึกษามา
อภิปรายเช่ือมโยงกับแนวคิดดังกลาวไดดังนี้ 
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 ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 92.84) มีอายุ 31-40 ป มากท่ีสุด (รอย
ละ 45.93) สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 62.22)           
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด (รอยละ 47.65) มีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 บาท มาก
ท่ีสุด (รอยละ 37.28) 
 ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 
 ผูตอบแบบสอบถามซ้ือน้ํามันไบโอดีเซล ประเภท B5 ท่ีมีการจําหนายในสถานีบริการ
น้ํามันใชไดกับเคร่ืองยนตดีเซล 
 ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชรถยนตเคร่ืองยนตดีเซล มีเหตุผลในการตัดสินเลือกใชน้ํามัน             
ไบโอดีเซลเพราะ  ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน ญาติ คนรูจักหรือผู เ ช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต                 
(รอยละ 60.25) 
 ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 
 ในการตัดสินใจซ้ือ ไมมีผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
 ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
 ผูตอบแบบสอบถามเติมน้ํามันไบโอดีเซลเม่ือน้ํามันใกลหมด (รอยละ 55.88) ชวงหลังเลิก
งาน หลังเลิกเรียน หรือในชวงเย็น (รอยละ 63.95) 
 ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 
 ผูตอบแบบสอบถามเติมน้ํามันไบโอดีเซลท้ัง 2 สถานี (สถานีบริการน้ํามันปตท. และบาง
จาก) ตามความสะดวก (รอยละ 86.50) 
 ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) 
 ผูตอบแบบสอบถามเติมน้ํามันไบโอดีเซล 2-4 คร้ังตอเดือน (รอยละ 50.12) และมากกวา 4 
คร้ังตอเดือน (รอยละ 49.88) จํานวนเงินท่ีใชจายในการเติมน้ํามันในแตละคร้ัง 500-1000 บาท               
(รอยละ 81.23) ลักษณะการเติมน้ํามันคือ ตามจํานวนเงินท่ีตองการ (รอยละ 83.70) 
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ขอคนพบ 
 
 ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูศึกษาไดรวบรวมประเด็นท่ีนาสนใจ  ดังนี้คือ 
 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ในระดับมาก
ท่ีสุด คือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล เม่ือจําแนกตาม
เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวาไมมีผลมากนักตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล 
 3. ปญหาท่ีพบเกี่ยบกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันไบโอดีเซล คือ ปจจัยดาน
ราคา ไดแก ราคาน้ํามันไบโอดีเซลต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาไมมาก ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการหรือผู
ท่ีมีความสนใจจะไดนําไปใชใหเปนประโยชน หรือตัดสินใจลงทุน การดําเนินงาน และการกําหนด
กลยุทธตอไป รวมท้ังเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจนี้ และผูท่ีไดทําการ
ลงทุนในธุรกิจนี้ไปแลว โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูผลิต (ปตท. และบางจาก) และกลุมผู
จําหนาย (สถานีบริการน้ํามัน) ซ่ึงเรียงลําดับคาเฉล่ียรวมของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ผูผลิต ไดแก บริษัทผูสงน้ํามันไบโอดีเซลใหกับสถานีบริการน้ํามัน คือ ปตท. และบางจาก 
ผูศึกษามีขอเสนอแนะในแตละปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 
 ดานการจัดจําหนาย ไดแก 
 1. ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล  เชน ปตท. บางจาก เปน
ภาพลักษณของตัวแทนจําหนายท่ีผูใชบริการคํานึงเม่ือตองการเติมน้ํามัน เชน ใหการสนับสนุน
งานวิจัยเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล และจัดวางพื้นท่ีแสดงน้ํามันไบโอดีเซลในงานแสดงตางๆ เชน 
งานวิทยาศาสตร งานท่ีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและชวยลดโลกรอน รวมถึงงานทางดาน
การเกษตร เพื่อทําใหผูบริโภครูจักในฐานะผูเช่ียวชาญดานน้ํามันไบโอดีเซล 
 2. สถานีบริการตั้งอยูบนเสนทางท่ีใชประจํา เปนการเขาถึงผูใชบริการ เนื่องจากการสํารวจ
พฤติกรรมการเลือกใชปรากฏวาผูใชบริการจะเติมน้ํามันเม่ือน้ํามันใกลหมด โดยผูผลิตควรสํารวจ
เสนทางหลักในเขตท่ีจะทําการต้ังสถานีบริการน้ํามัน 
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3. สภาพส่ิงแวดลอมภายในสถานีบริการ เชน ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงแสง
สวางจะตองมีเพียงพอ ไดแก ความสะอาดบริเวณท่ีมีการเติมน้ํามันใหลูกคา ไมควรมีน้ํามันหกเลอะ
ท่ีพื้น และจะตองมีถังดับเพลิงท่ีต้ังอยูตามจุดท่ีสามารถนํามาใชไดทันทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม และ
จะตองมีสัญญาณเตือนภัย ในสวนแสงสวางในยามกลางคืนตองสามารถมองเห็นไดชัดจากภายนอก
สถานีบริการน้ํามัน เชน ถาผูใชบริการตองการจะเติมน้ํามันจะตองมองเห็นวาในสถานีบริการมี
จําหนายน้ํามันชนิดใดบางโดยไมตองขับเขามาใหสถานีบริการ 

4. จํานวนสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซล เปนการกระจายสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซล
เพื่อใหเขาถึงผูบริโภค อาจจะใชวิธีการประมาณความสามารถของสถานีบริการวาแตละสถานี
บริการสามารถรับรถไดกี่คันตอช่ัวโมง และแบงเปนรถที่เติมน้ํามันเบนซิน และดีเซล ซ่ึงจะสามารถ
คํานวณจํานวนสถานีบริการน้ํามันท่ีควรจะมีในแตละเขตได 
 ดานราคา ไดแก 

1. ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา  
2. ราคาน้ํามันไบโอดีเซลใกลเคียงกับราคาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
ท้ัง 2 ปจจัย มีความสัมพันธกันเนื่องจากผูบริโภครับรูวาราคาของน้ํามันไบโอดีเซลถูกกวา

น้ํามันดีเซลอยูแลวแตวาจะตองถูกกวาเทาไรนั้นข้ึนอยูกับผูผลิตเพราะวาน้ํามันไบโอดีเซลนั้นมี
น้ํามันดีเซลเปนสวนประกอบทําใหราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกอางอิงจากราคาน้ํามันดีเซล และ
ราคาของนํ้ามันปาลมดิบท่ีใชเปนวัตถุดิบในการทําน้ํามันไบโอดีเซล B100 เชน ท่ีสถานีบริการ
ปตท. น้ํามันดีเซลราคา 19.59 บาทตอลิตร น้ํามันไบโอดีเซลราคา 18.09 บาทตอลิตร ตางกัน 1.5 
บาทตอลิตร ซ่ึงราคามีความใกลเคียงกันมากทําใหผูใชเกิดความลังเลใจในการเลือกใช 
 ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก 
 1. ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชเหมือนกัน คือ การใหขอมูลคุณสมบัติ
ของน้ํามันไบโอดีเซล 
 2. การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารรถยนต ฯลฯ เปน
การใหขอมูลคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล แนวทางการพัฒนาน้ํามันไบโอดีเซลใหมีคุณภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงเปนการใหขอมูลโดยตรงแกผูบริโภค ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการใชน้ํามัน          
ไบโอดีเซลมากข้ึน 
 ดานผลิตภัณฑ ไดแก 
 1. อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล จากงานวิจัยของกรมอนุรักษพลังงาน
แสดงใหเห็นวาความหนืดของน้ํามันไบโอดีเซล B100 มีคามากกวาน้ํามันดีเซลทําใหมีอัตราการ
ส้ินเปลืองตํ่ากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาจะทําใหผูบริโภคจะเลือกใชมากข้ึน 
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 2. ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล  เปนการบอกถึงแหลงท่ีมาของน้ํามัน             
ไบโอดีเซลเพ่ือแสดงถึงคุณภาพของนํ้ามัน ควรจะมีการระบุแหลงท่ีมาของน้ํามันไบโอดีเซล B100 
กอนท่ีจะนํามากผสมกับน้ํามันดีเซล แลวเปนน้ํามันไบโอดีเซล B5 ประกอบกับเอกสารแสดง
คุณสมบัติน้ํามันที่ผานการทดสอบลาสุด 

ดานอ่ืนๆ ไดแก 
1. บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามันไบโอดีเซล ปจจุบันปญหาที่เกิดจากการใช

น้ํามัน  ไบโอดีเซลจะไมอยูในรายการการรับประกันรถยนต เพื่อเปนสนับสนุนการใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซลรัฐบาลจะตองใหบริษัทผูผลิตรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตดี เซลรับรองการใชน้ํามัน             
ไบโอดีเซล โดยมีเง่ือนไขวาน้ํามันไบโอดีเซลท่ีจําหนายในทองตลาดจะตองผานการตรวจสอบ
อยางเครงครัด 

2. ชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนพลังงานสะอาดเผาไหมสมบูรณ และผลิตจากพชืท่ี
สามารถปลูกข้ึนใหมได ควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผูผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล 
และอธิบายใหเห็นถึงการชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจนอยางตอเนื่อง 
 
 ผูจําหนาย คือ สถานีบริการที่จําหนายน้ํามันไบโอดีเซลไดแก สถานีบริการนํ้ามันปตท. 
และบางจาก ผูศึกษามีขอเสนอแนะในแตละปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 
 ดานการจัดจําหนาย ไดแก 
 1. สถานีบริการต้ังอยูบนเสนทางท่ีใชประจํา เปนการเขาถึงผูใชบริการ ผูจําหนายควรหา
สถานท่ีท่ีใกลท่ีชุมชน เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาใชบริการไดสะดวก 

2. จํานวนหัวจายท่ีใหบริการ เปนการเพิ่มโอกาสใหผูใชบริการไดใชน้ํามันไบโอดีเซลมาก
ข้ึน เชน ในสถานีบริการทั่วไปจะมีหัวจายน้ํามันเบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 
95 ดีเซล และไบโอดีเซล ในหลายแหงยังคงมีหัวจายน้ํามันดีเซลมากกวาหัวจายน้ํามันไบโอดีเซล 
ทําใหผูใชบริการเปล่ียนใจไปเติมน้ํามันดีเซล เนื่องจากไมตองรอ 
 ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก 
 1. การลดราคานํ้ามันไบโอดีเซลเนื่องจากการเติมน้ํามันดวยตนเอง การจัดโปรแกรม
สงเสริมการขายที่มีการลดราคาจะสามารถกระตุนใหมีการใชน้ํามันไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนได หรือจัด
โปรแกรมสงเสริมการขายรวมกับบริษัทบัตรเครดิตเพื่อใหสวนลดกับผูถือบัตร เม่ือชําระผานบัตร
เครดิต 
 2. การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารรถยนต ฯลฯ เปน
การใหขอมูลคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล แนวทางการพัฒนาน้ํามันไบโอดีเซลใหมีคุณภาพมาก
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ข้ึน ซ่ึงเปนการใหขอมูลโดยตรงแกผูบริโภค ทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในน้ํามันไบโอดีเซลมาก
ข้ึน 

ดานอ่ืนๆ ไดแก 
 1. การไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน ญาติ คนท่ีรูจัก ชางหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต ควรมี
การใหขอมูลกับบุคคลทั่วไป แมจะไมใชคนท่ีมีหรือใชรถยนตเคร่ืองยนตดีเซล นอกจากผูท่ีใช
รถยนตเคร่ืองยนตดีเซล และชางหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต เพื่อใหมีความเขาใจในน้ํามัน      
ไบโอดีเซลไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 เม่ือนําปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาเปรียบเทียบกับปญหาท่ีพบจากการใชน้ํามัน     
ไบโอดีเซล พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชของผูบริโภคท่ียังคงพบปญหาอยูในระดับมาก คือ 
ปจจัยดานราคา สวนปจจัยดานผลิตภัณฑพบปญหาอยูในระดับนอยท่ีสุดจนถึงไมมีผล 
 
ขอจํากัดการศึกษา 
 เนื่องจากผู ท่ีมาเติมน้ํ า มันไบโอดี เซลท่ีสถานีบริการน้ํ ามันไม มี เวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ทางผูศึกษาจึงไดทําการเก็บแบบสอบถามกับผูท่ีใชน้ํามันไบโอดีเซลบริเวณรอบๆ 
สถานีบริการน้ํามันท่ีกําหนด และบริเวณท่ัวไปในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 


