
บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศกึษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใชรถยนตใน
อําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ มีดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  200 ราย  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชาย 122 คน (รอยละ 61.0) และเพศหญิง 78 คน (รอยละ 39.0)  มีอายุระหวาง 
31 – 40  ป  79 คน (รอยละ 39.5) รองลงมาคือ 20 – 30 ป 53 คน (รอยละ 26.5) สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 112 คน (รอยละ 56.0) รองลงมามีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญา
ตรี 37 คน (รอยละ 18.5) เปนขาราชการ 41 คน (รอยละ 20.5) รองลงมามีอาชีพคาขาย/กิจการ
สวนตัว 36 คน (รอยละ 18.0) สวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท 86 คน (รอยละ 43.0) 
รองลงมาคือ รายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท (รอยละ 26.5) 
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สวนท่ี 2 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง

เชียงใหม สามารถวิเคราะหกลุมผูบริโภคได โดยใชแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 
ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?)   
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 ราย ซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย พบวา เปนเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนผูมีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000  
ผูบริโภคซ้ืออะไรและทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (What does the consumer buy and 

Why does the consumer buy?)  
ผูตอบแบบสอบถามใชน้ํามันไบโอดีเซล โดยเลือกใชบริการสถานีน้ํามันเนื่องจากใกล

บาน/ท่ีทํางาน รองลงมาคือ คุณภาพน้ํามัน โดยพิจารณาคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลจาก
ประสบการณการใชงานของตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือน้ํามันสงผลดีตอเคร่ืองยนต 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกเติมน้ํามันไบไอดีเซลดวยตนเอง รองลงมาคือ

ตัดสินใจเติมน้ํามันไบโอดีเซลจากคนในครอบครัว 
ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเติมน้ํามันไบโอดีเซลหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือเวลา

เย็น รองลงมาคือ ชวงเวลาระหวางวัน โดยเติมน้ํามันไบโอดีเซลเม่ือน้ํามันใกลหมด และเติม
น้ํามันไบโอดีเซลท่ีสถานีน้ํามันท่ีอยูใกลบานและท่ีทํางาน 

ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชจายในการซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลคร้ังละ 500 – 1,000 บาท 

รองลงมาคือ 1,000 – 1,500 บาท และสวนใหญเติมน้ํามันไบโอดีเซลตามจํานวนเงินท่ีตองการ 
รองลงมาคือ เต็มถัง  โดยมีความถ่ีในการเติมน้ํามันไบโอดีเซล 2 - 4 คร้ังตอเดือน รองลงมาคือ 
มากกวา 4 คร้ังตอเดือน โดยเติมน้ํามันไบโอดีเซลวันวันจันทรถึงวันศุกร และมีการชําระเงินเปนเงิน
สด 
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สวนท่ี 3 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน  

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูตอบ
แบบสอบถามในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สามารถ
สรุปได ดังตารางที่ 105 
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ตารางที่ 105 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ํามันไบโอดีเซลกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุม

ผูบริโภค 
ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไม

ผูบริโภคจึงซื้อ 
ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อ 

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคซื้ออยางไร 

เพศชาย ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
ใกลที่บาน/ที่ทํางานและ
คุณภาพน้ํามัน 

ตนเอง ชวงเวลาหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือ
เวลาเยน็และกอนไปทํางาน/เรียน/ในชวง
เชา วันจันทร – วันศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท โดย
เติมตามจํานวนเงินที่ตองการ  เติมน้ํามัน 2 - 
4 ครั้งตอเดือน และชําระคาบริการเงินสด  

เพศหญิง ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
ใกลที่บาน/ที่ทํางานและ
คุณภาพน้ํามัน 

ตนเอง ชวงเวลาระหวางวันและหลังเลิกงาน หลัง
เลิกเรียน หรือเวลาเย็นวันจันทร – วันศุกร  

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท โดย
เติมตามจํานวนเงินที่ตองการ เติมน้ํามัน 2 - 4 
ครั้งตอเดือน และชําระคาบริการเงินสด 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุมผูบริโภค ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไมผูบริโภคจึงซื้อ ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ 
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้อ

อยางไร 
ต่ํากวา 20 ป ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องใกลที่บาน/ที่ทํางาน ตนเอง หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือเวลา

เย็นและชวงเวลาระหวางวัน ชวงวนั
เสารและวันอาทิตย 

เติมน้ํามันไบโอดีเซลต่ํา
กวา 500 บาท โดยเติมตาม
จํานวนเงินที่ตองการ 
นอยกวา 2 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอ
ดีเซลดวยเงินสด 

อายุ 20 – 30 
ป 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องใกลที่บาน/ที่ทํางาน
และการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ 

ตนเอง หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือเวลา
เย็นและชวงเวลาระหวางวัน  
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 
1,000 บาท และ 1,001 - 
1,500 บาท โดยเติมตาม
จํานวนเงินที่ตองการ 
2 - 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอ
ดีเซลดวยเงินสด 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุม

ผูบริโภค 
ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไมผูบริโภค

จึงซื้อ 
ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อ 

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้ออยางไร 

อายุ 31 – 
40 ป 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากใกลที่
บาน/ที่ทํางานและคุณภาพน้าํมัน 

ตนเองและคนรูจัก/
เพื่อน 

ชวงเวลาระหวางวันและหลังเลิกงาน 
หลังเลิกเรียน หรือเวลาเยน็ 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท 
โดยเติมตามจํานวนเงินที่ตองการ 
2 - 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวย
เงินสด 

อายุ 41 – 
50 ป 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
คุณภาพน้ํามันและใกลที่บาน/ที่
ทํางาน 

ตนเองและคนรูจัก/
เพื่อน 

หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือเวลา
เย็นและกอนไปทํางาน/เรียน/ในชวง
เชา ชวงวนัจันทร – วันศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล1,001 - 1,500 บาท 
โดยเติมตามจํานวนเงินที่ตองการ 
มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวย
เงินสด 

อายุ 51 – 
60 ป 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากการ
ใหบริการและใกลที่บาน/ที่ทํางาน 

ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

ชวงเวลาระหวางวันและกอนไป
ทํางาน/เรียน/ในชวงเชา 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท 
โดยเติมตามจํานวนเงินที่ตองการ 
มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวย
เงินสด 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุม

ผูบริโภค 
ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไมผูบริโภค

จึงซื้อ 
ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อ 

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้ออยางไร 

อายุ 60 ป
ขึ้นไป 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องใกลที่บาน/
ที่ทํางานและจากการใหบริการ 

ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

ชวงเวลาระหวางวันและหลังเลิกงาน 
หลังเลิกเรียน หรือเวลาเยน็ 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท 
และ 1,001 - 1,500 บาท โดยเติมตาม
จํานวนเงินที่ตองการ  
2 - 4 ครั้งตอเดือน 
และมากกวา 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวย
เงินสด 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุมผูบริโภค ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไมผูบริโภคจึงซื้อ ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ 
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้อ

อยางไร 
ต่ํากวามัยธมศึกษา ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากใกลที่บาน/ที่

ทํางาน 
คนในครอบครัวและ
ตนเอง 

ชวงเวลาระหวางวัน 
วันเสารและวนัอาทิตย 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลต่ํากวา 
500 บาทและมากกวา  1,500 
บาท โดยเติมตามจํานวนเงินที่
ตองการ เติม 2 - 4 ครั้งตอ
เดือน และชําระคาบริการ
น้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา (ปวช.) 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากมีการสงเสริม
การตลาดที่นาสนใจ 

คนในครอบครัว ชวงเวลาระหวางวัน 
วันเสารและวนัอาทิตย 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลมากกวา 
1,500 บาท โดยเติมเต็มถัง เติม 
2 – 4 ครั้งตอเดือนและ 
มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอ
ดีเซลดวยเงินสด 

 
 
 

155 



156 

ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุม

ผูบริโภค 
ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไมผูบริโภคจึงซื้อ ใครมีสวนรวมใน

การตัดสินใจซื้อ 
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้ออยางไร 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากคุณภาพ
น้ํามัน 

ตนเอง กอนไปทํางาน/เรียน/
ในชวงเชา 
วันจนัทร – วนัศุกร 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท โดยเติม
ตามจํานวนเงินที่ตองการ 
2 - 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

ปริญญาตรี ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากใกลที่บาน/ที่
ทํางาน และคุณภาพน้ํามัน 

ตนเอง หลังเลิกงาน หลังเลิก
เรียน หรือเวลาเย็น 
ชวงวนัจันทร – วัน
ศุกร 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล500 - 1,000 บาท โดยเติม
ตามจํานวนเงินที่ตองการ โดยเติม 2 – 4 ครั้งตอ
เดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากใกลที่บาน/ที่
ทํางานและมีการสงเสริมการตลาดที่
นาสนใจ 

ตนเอง หลังเลิกงาน หลังเลิก
เรียน หรือเวลาเย็น 
วันจนัทร – วนัศุกร 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล1,001 - 1,500 บาท  โดยเติม
น้ํามันเต็มถังโดยเติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยบัตรเครดิต 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุมผูบริโภค ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไม

ผูบริโภคจึงซื้อ 
ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อ 

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้ออยางไร 

นั ก เ รี ย น /
นักศึกษา 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
ใกลที่บาน/ที่ทํางาน 

ตนเอง ชวงหลังเลิกงาน หลังเลิก
เรียน หรือเวลาเย็น 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล  500 – 1,000 บาท โดยเติมตาม
จํานวนเงินที่ตองการ เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน ชําระ
คาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

พ นั ก ง า น
เอกชน 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
ใกลที่บาน/ที่ทํางาน 

ตนเอง ชวงหลังเลิกงาน หลังเลิก
เรียน หรือเวลาเย็น 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท โดยเติมเต็มถัง เติม 
2 - 4 ครั้งตอเดือน ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงิน
สด 

ค า ข า ย /
กิ จ ก า ร
สวนตัว 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
คุณภาพน้ํามันและใกลที่บาน/
ที่ทํางาน 

คนรูจัก/เพื่อน กอนไปทํางาน/เรียน/
ในชวงเชา ชวงวันจนัทร 
– วันศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซลมากกวา 1,500 บาท โดยเติมตาม
จํานวนเงินที่ตองการ เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน ชําระ
คาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

ขาราชการ ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
คุณภาพน้ํามัน 

ตนเอง ชวงหลังเลิกงาน หลังเลิก
เรียน หรือเวลาเย็น 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล  500 – 1,000 บาท 
โดยเติมตามจํานวนเงินที่ตองการ เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุมผูบริโภค ผูบริโภคซื้ออะไรและทําไม

ผูบริโภคจึงซื้อ 
ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ 
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้ออยางไร 

พ นั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจ 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
ใกลที่บาน/ที่ทํางาน 

ตนเอง ชวงหลังเลิกงาน หลังเลิก
เรียน หรือเวลาเย็น 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล   500 - 1,000 บาท โดย
เติมตามจํานวนเงินที่ตองการ 
เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน ชําระคาบริการ
น้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

คนขับรถรับจาง ซื้อน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจาก
ใกลที่บาน/ที่ทํางาน 

ตนเอง หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน 
หรือเวลาเยน็ ชวงวนัจันทร – 
วันศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล500 – 1,000 บาท โดย
เติมเต็มถัง เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน  
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 
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ตารางที่ 105 (ตอ) 
กลุมผูบริโภค ผูบริโภคซื้ออะไรและ

ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
ใครมีสวนรวม
ในการตดัสินใจ

ซื้อ 

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคบริโภคและซื้ออยางไร 

รายไดตอเดือนต่ํา
กวา 5,000 บาท 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล
เนื่องจากใกลที่บาน/
ที่ทํางาน 

ตนเอง ชวงเวลาระหวางวันหลังเลิกงาน หลัง
เลิกเรียน หรือเวลาเย็น ชวงวนัจันทร – 
วันศุกรเทากับวันเสารและวนัอาทิตย 

เติมน้ํามันไบโอดีเซลต่ํากวา 500 บาทและ 500 - 
1,000 บาท โดยเติมตามจํานวนเงินที่ตองการ 
เติมมากกวา 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

รายไดตอเดือน 
5,001 – 15,000 
บาท 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล
เนื่องจากใกลที่บาน/
ที่ทํางาน 

ตนเอง ชวงเวลาระหวางวัน 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 - 1,000 บาท โดยเติม
ตามจํานวนเงินที่ตองการ  เติม2 - 4 ครั้งตอเดือน 
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

รายไดตอเดือน 
15,001 – 25,000 
บาท 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล
เนื่องจากคุณภาพ
น้ํามัน 

ตนเอง ชวงเวลาระหวางวัน 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 500 - 1,000 บาท โดยเติม
น้ํามันเต็มถัง เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน  
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยเงินสด 

รายไดตอเดือน
มากกวา 25,000 – 
35,000 บาท 

ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล
เนื่องจากใกลที่บาน/
ที่ทํางาน 

ตนเอง หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือเวลาเย็น 
วันจนัทร – วนัศุกร 

เติมน้ํามันไบโอดีเซล 1,001 - 1,500 บาท โดยเติม
น้ํามันเต็มถัง เติม 2 - 4 ครั้งตอเดือน  
ชําระคาบริการน้ํามันไบโอดีเซลดวยบัตรเครดิต 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง

เชียงใหม ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค และจากแนวคิดลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคของสคิฟแมน และคานุกส ซ่ึงอางถึงโดย       
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) เพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ไดดังนี้  

ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?)   
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 ราย ซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย พบวา เปนเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 31 – 40  ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 122 คน (รอยละ 61.0) รองลงมามีระดับการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญเปนขาราชการ มีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000 ซ่ึงมีความ
สอดคลองและใกลเคียงกับการศึกษาของ ชัยวัฒน ชัยเรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 20-40 ป สําเร็จการศึกษาสูงสุด หรือ
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมี มีรายไดตอเดือน 5,001-15,000 บาท 

ผูบริโภคซ้ืออะไรและทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (What does the consumer buy and 

Why does the consumer buy?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันไบโอดีเซลซ่ึงมีความสอดคลองและใกลเคียงกับ

การศึกษาของ ชัยวัฒน ชัยเรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  โดยพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันไบโอดีเซลนานมากกวา 1 ป แตไมสอดคลองในการเลือกใชสถานี
น้ํามันโดยเลือกใชบริการสถานีน้ํามันเนื่องจากคุณภาพน้ํามัน รองลงมาคือ ใกลบาน/ท่ีทํางาน และ
การใหบริการ  

การพิจารณาคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลจากประสบการณการใชงานของตนเองมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือช่ือเสียงของบริษัทผูผลิตน้ํามัน ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยวัฒน ชัย
เรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอ
ดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันไบโอ
ดีเซลเนื่องจากไดรับคําแนะนําจากเพื่อน ญาติ คนรูจักหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกเติมน้ํามันไบไอดีเซลดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลอง

กับการศึกษาของ สมัย เรืองเดช (2549) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีผลตอการ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) กรณีศึกษา กลุมลูกคาในเขตจังหวัดสระบุรี โดยพบวา 
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ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเติมน้ํามันไบไอดีเซลดวยตนเอง รองลงมาคือตัดสินใจเติม
น้ํามันไบโอดีเซลจากคนในครอบครัว 

ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเติมน้ํามันไบโอดีเซลหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือเวลา

เย็น รองลงมาคือ ชวงเวลาระหวางวัน โดยเติมน้ํามันไบโอดีเซลเม่ือน้ํามันใกลหมด และเติม
น้ํามันไบโอดีเซลท่ีสถานีน้ํามันท่ีอยูระหวางทาง ซ่ึงมีความสอดคลองและใกลเคียงกับการศึกษา
ของ ชัยวัฒน ชัยเรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยพบวา ชวงเวลาท่ีเติมน้ํามัน คือ 
หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือในชวงเย็น 

ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชจายในการซื้อน้ํามันไบโอดีเซล 500 – 1,000 บาท และ

สวนใหญเติมน้ํามันไบโอดีเซลตามจํานวนเงินท่ีตองการ รองลงมาคือ เต็มถัง คิด โดยมีความถ่ีใน
การเติมน้ํามันไบโอดีเซล 2 - 4 คร้ังตอเดือน รองลงมาคือ มากกวา 4 คร้ังตอเดือน โดยเติมน้ํามันไบ
โอดีเซลวันวันจันทรถึงวันศุกร และมีการชําระเงินเปนเงินสดมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ชัยวัฒน ชัยเรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช
น้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยพบวา ความถ่ีในการเติมน้ํามันคือ 
มากกวา 2 คร้ังตอเดือน เติมเม่ือน้ํามันใกลหมด ชวงเวลาที่เติมน้ํามัน คือ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน 
หรือในชวงเย็น และเติมท้ังสถานีบริการ ปตท. และบางจาก ตามความสะดวกโดยคาใชจายในการเติม
น้ํามันในแตละคร้ัง คือ 500-1,000 บาท และเติมตามจํานวนเงินท่ีตองการ 

 
5.3 ขอคนพบ 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา กลุมเปาหมายเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และเปนขาวราชการ โดยมีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000  

2. ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการสถานีน้ํามันท่ีใกลบานและท่ีทํางานมากกวาคุณภาพ
ของนํ้ามันไบโอดีเซลโดยการสงเสริมการตลาดสงผลตอการเลือกเติมน้าํมันไบโอดีเซลนอย 

3. เพศชายพจิารณาใชสถานีบริการจากความสะดวกสบายในการเขาใชบริการ สวนเพศ
หญิงพิจารณาจากความสะดวกสบายในการใชบริการและการใหของแถมในสัดสวนใกลเคียงกัน 
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4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเติมน้ํามันไบโอดีเซลในวันทํางานคือวันจนัทรถึงวัน
ศุกรและชวงเวลาท่ีเลือกเติมน้ํามันไบโอดีเซลคือชวงเวลาหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน/ชวงเวลาเย็น 
ไมนิยมเติมน้ํามันไบโอดีเซลในชวงเวลากอนไปทํางาน/เรียน/ในชวงเชา 

5. เพศหญิงนิยมเติมน้ํามันไบโอดีเซลในชวงเวลาระหวางวันซ่ึงตางจากเพศชายท่ีเติม
น้ํามันไบโอดีเซลชวงเวลาหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน/เวลาเย็นหรือกอนไปทํางาน/เรียน 

6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีอายุต่ํากวา 20 ป เติมน้ํามันไบโอดีเซลคร้ังละตํ่ากวา 500 บาทซ่ึง
ตางจากกลุมอายุอ่ืนท่ีมีการเติมน้ํามันไบโอดีเซลอยูในชวง 500 – 1,500 บาท 

7. ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20 – 30 ป เติมน้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากมีการสงเสริม
การตลาดท่ีนาสนใจ นอกจากนั้นกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีอายุ 31 – 40 ป และ 41 – 50 ป เติม
น้ํามันไบโอดีเซลเนื่องจากโดยพิจารณาคุณภาพน้ํามันอีกดวย สวนกลุมอายุมากกวา 60 ปไดให
ความสําคัญตอการบริการดวย 

8. ผูตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอ
ดีเซลโดยพิจาณาคุณภาพน้ํามันประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ผู ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีจะชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต 

9. ผูท่ีมีรายไดตอเดือน 25,000 – 35,000 บาทจะเติมน้ํามันไบโอดีเซลในชวงเวลาหลังเลิก
งาน/เลิกเรียน/เวลาเย็น และชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต ซ่ึงตางจากกลุมรายไดอ่ืนที่เติมน้ํามันไบ
โอดีเซลในชวงเวลาระหวางวันและชําระคาบริการดวยเงินสด 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง
เชียงใหม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. เนื่องจากคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนอยกวา
ความสะดวกสบายในการใชบริการสถานีบริการ ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลโดย
พิจาณาสถานท่ีตั้งท่ีอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน และความสะดวกสบายในการใชบริการและการ
ใหบริการของพนักงาน ดังนั้นเพื่อเพ่ิมยอดการขายควรพิจารณาดานการใหบริการของพนักงานและ
ความสะดวกสบายในการใชบริการและหากตองการเพิ่มสาขาของสถานีบริการ ควรพิจารณา
บริเวณท่ีใกลชุมชนหรือใกลสํานักงาน 

2. ดานราคาของผลิตภัณฑ เนื่องจากผูบริโภคนิยมจายเงินในการเติมน้ํามันไบโอดีเซลใน
แตละคร้ังอยูท่ี 500 – 1,000 บาท รองลงมาคือ 1,001 – 1,500 บาท โดยมีการเติมน้ํามันแตละคร้ัง
ตามจํานวนเงินท่ีตองการดวยเงินสด เพิ่มใหมีการเพ่ิมยอดของการเติมน้ํามันในแตละคร้ังควรมีการ
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สงเสริมการขายท่ีเกี่ยวของการจํานวนเงินท่ีเติมน้ํามันในแตละคร้ัง เชน เม่ือเติมครบจํานวนเงินจะ
ไดรับคูปองสะสมในการเติมน้ํามันฟรีเปนจํานวนท่ีสถานีบริการกําหนด หรือมีการเพ่ิมการสงเสริม
การขายดานเงินสดหรือการใชบัตรเครดิตอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 
 3. เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใชบริการสวนใหญในชวงวันจันทร – วันศุกร ในชวงเวลา 
หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียนและในชวงเย็น เพื่อเพ่ิมยอดขายอาจมีการจัดการสงเสริมการตลาดในชวง
วันเสารและวันอาทิตย ในชวงเวลาเชา อาจจัดใหมีของสมนาคุณตอยอดการใชบริการน้ํามัน  

4. การวางแผนการตลาดควรเนนไปท่ีตัวบุคคล เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะ
ตัดสินใจเติมน้ํามันไบโอดีเซลดวยตนเอง และเนนท่ีกลุมเปาหมาย คือ เพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 
40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000 นอกจากนั้นควรจะขยาย
กลุมเปาหมายไปยังกลุมอ่ืน เชน กลุมเพศหญิง หรือกลุมอายุอ่ืน อีกท้ังสวนใหญตัดสินใจใชบริการ
และซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลดวยตัวเอง และเพ่ิมส่ือประชาสัมพันธดานการสงเสริมการขาย เชน มีการ
สงเสริมการตลาดรวมกับผลิตภัณฑอ่ืน ไดแก อาหารและเคร่ืองดื่ม หรือมีการสงเสริมการขาย
รวมกับการชําระเงินดวยเงินสด 

 


