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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามเร่ือง  ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    

ท่ีมีตอน้ํามันน้าํมันแกสโซฮอล  
วัตถุประสงค เพื่อนําไปใชประกอบวิชาการคนควาอิสระ(Independent Study) ปริญญา

มหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางผูวิจัยขอขอบ 
คุณท่ีทานเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

    

 
คําชี้แจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย / ลงใน  หนาขอความท่ีทานตองการเลือกและเติมขอความใน
ชองวางใหตรงกับความจริงมากท่ีสุด และหากทานมีปญหาสงสัยกรุณาสอบถามไดจากผูแจก
แบบสอบถาม  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการเติมน้ํามันของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
 1. ชาย      2.  หญิง 

2. อายุ 
 1.  ไมเกิน 20 ป     2.  21 – 30 ป 
 3.  31 – 40 ป      4.  41 – 50 ป 
 5.  51 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
 1.  โสด      2.  สมรส 
 3.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1.  ตํ่ากวามัธยมศึกษา     2.  มัธยมศึกษา / ปวช. 
 3.  อนุปริญญา / ปวส.    4.  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 5.  ปริญญาโทหรือเทียบเทา    6.  สูงกวาปริญญาโท 

5. อาชีพ 
 1.  นักเรียน / นักศึกษา    2.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 3.  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   4.  ธุรกิจสวนตัว 
 5.  ไมไดประกอบอาชีพ    6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
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6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1.  ไมเกิน 5,000 บาท     2.    5,000 – 10,000 บาท 
 3.  10,001 – 15,000 บาท    4.  15,001 – 20,000 บาท 
 5.  มากกวา 20,000  บาท    

7. รถยนตสวนบุคคลของทานเปนประเภท 
 1.  รถเกงตอนเดียว     2.  รถเกงสองตอน 
 3.  รถเกงสองตอนแวน    4.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 

8. ขนาดเคร่ืองยนตของรถยนตของทาน 
 1.  ขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 1,500 ซีซี   
 2.  ขนาดเคร่ืองยนต 1,501 – 1,800 ซีซี 
 3.  ขนาดเคร่ืองยนต 1,801 – 2,100 ซีซี 
 4.  ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 2,100 ซีซี 

9. อายุของรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีทานใช (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก) 
 1.  ไมเกิน 3 ป     2.  มากกวา 3 ป – ไมเกิน 6 ป 
 3.  มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป    4.  มากกวา 9 ป 

10.  ทานเติมน้ํามันในวันใดบอยท่ีสุด 
 1.  วันธรรมดา (จ. – ศ.)    
 2.  วันหยุด  (ส. – อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ)            

11.  ทานเติมน้ํามันในชวงเวลาใดบอยท่ีสุด 
 1.  05.00 – 08.00 น.     2.  08.01 – 11.00 น. 
 3.  11.01 – 14.00 น.     4.  14.01 – 17.00 น. 
 5.  17.01 – 20.00 น.     6.  20.01 – 22.00 น. 
 7.  ไมแนนอน 

 12.  ทานเติมน้ํามันเฉล่ียเดือนละ 
   1. นอยกวา 2 คร้ังตอเดือน    2. 2-5 คร้ังตอเดือน 
   3. มากกวา 5 คร้ังตอเดือน    4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
 13.  จํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือน้ํามันแตละคร้ัง 

 1.  ไมเกิน 500 บาท     2.  501 – 1,000 บาท 
 3.  1,001 – 1,500 บาท    4.  1,501 – 2,000 บาท 
 5.  มากกวา 2,000 บาท 
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14.  สวนใหญทานชําระคาน้ํามันโดยวิธีใด 
 1.  เงินสด      2.  บัตรเครดิต 
 3.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 

15.  ทานเติมน้ํามันจากสถานีบริการใดมากท่ีสุด 
 1.  ปตท      2.  บางจาก 
 3.  เชลล      4.  คาลเท็กซ 
 5.  เอสโซ      6.  เจท 

  7.  ปโตรนาส     8.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
สวนท่ี 2  ดานทัศนคติท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล 
2.1  ดานความรูความเขาใจ 
 16. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอลจากส่ือใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1. โทรทัศน      2. อินเตอรเน็ต 
   3. วิทยุ      4. ปายโฆษณา 
   5. ส่ือส่ิงพิมพ  แผนพับ ใบปลิว   6. สถานีบริการน้ํามัน 
   7. เพื่อน  ญาติ หรือคนรูจัก    8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................
 17. กอนท่ีทานจะเติมน้ํามันแกสโซฮอล ทานมีความรู เคยไดยิน หรือทราบขอมูล ขาวสารของ
น้ํามันแกสโซฮอลในเร่ืองตอไปนี้หรือไม 

ระดับความรูความเขาใจ 
คําถาม 

ทราบ ไมทราบ 
17.1 ทานทราบหรือไมวาน้ํามันแกสโซฮอลผลิตจากน้ํามันเบนซิน
  ผสมกันเอทิลแอลกอฮอล หรือ เอทานอล 

  

17.2 ทานทราบหรือไมวาเอทิลแอลกอฮอลท่ีใชมาจากพืช เชน ออย 
        ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน 

  

17.3 ทานทราบหรือไมวาน้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชไดกับ  
       รถยนต ทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด 

  

17.4 ทานทราบหรือไมวาน้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับ       
       รถยนต  ทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร 

  

17.5 ทานทราบหรือไมวาน้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทน 
       น้ํามัน เบนซินท่ัวไปไดท้ัง เบนซิน 91 และ 95 
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ระดับความรูความเขาใจ 
คําถาม 

ทราบ ไมทราบ 
17.6 ทานทราบหรือไมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถผสมกับน้ํามันท่ี 
   เหลือในถังไดเลย โดยไมตองรอใหน้ํามันหมด 

  

17.7 ทานทราบหรือไมวาสามารถเติมน้ํามันแกสโซฮอลโดยไมตอง  
  ปรับแตงเคร่ืองยนตกอนตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

  

17.8 ทานทราบหรือไมวาน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยประหยัด  
   เช้ือเพลิงเชนเดียวกับน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

  

17.9 ทานทราบหรือไมการเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหทาน 
        สามารถประหยัดคาใชจายในการเติมน้ํามันได เนื่องมีราคาถูก 
        กวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

  

17.10 ทานทราบหรือไมวาเติมน้ํามันแกสโซฮอลจะไมมีผลกระทบ 
         ตอ สมรรถนะการใชงานและอัตราเรงท่ีดีกวาหรือแตกตาง  
         จากน้ํามัน เบนซินออกเทน 95 

  

17.11 ทานทราบหรือไมวาการเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวย 
         ลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลดการขาดดุล 
         ทางการคา 

  

17.12 ทานทราบหรือไมวาการผลิตน้ํามันแกสโซฮอลสงผลให 
         พืชผลทาง การเกษตรที่ใชในการผลิตเอทิลแอลกอฮอลมีราคา  
         สูงข้ึน 

  

17.13 ทานทราบหรือไมวาการเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําให 
         เคร่ืองยนตมี การเผาไหมดีข้ึนชวยลดมลพิษ ไอเสียทางอากาศ 

  

17.14 ทานทราบหรือไมวาการเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถลด 
         ปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง  
          20-25% 

  

17.15 ทานทราบหรือไมวารัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใช 
         น้ํามันแกสโซฮอล 
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2.2 ความรูสึกเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล 
 18. ปจจัยในเร่ืองใดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลของทาน 

ระดับความคดิเห็น 
คําถาม เห็นดวย 

มากที่สุด 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
18.1 ทานคิดวานํ้ามันแกสโซฮอลมีคุณภาพ  
         สามารถใชแทนนํ้ามันเบนซินออกเทน  
 91และ95 ไดจริง 

     

18.2 ทานคิดวานํ้ามันแกสโซฮอลไมมีผลตอ   
          สมรรถนะการใชงานและอัตราการเรง 
  ของเครื่องยนต 

     

18.3 ทานคิดวานํ้ามันแกสโซฮอลมีอัตราการ    
          สิ้นเปลืองหรือระเหยสูงกวานํ้ามัน 
          เบนซินออกเทน 91 และ95 

     

18.4 ทานคิดวาการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล   
  สามารถชวยทานประหยัดคานํ้ามันเช้ือ 
  เพลิงไดจริง เม่ือเทียบกับอัตราการส้ิน 
  เปลืองหรือการระเหยของเช้ือเพลิง 

     

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
18.5 ทานคิดวาตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอลท่ี 
         ผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการ 
         เลือก 

     

18.6 ทานคิดวาการใชน้ํามันแกสโซฮอลชวย 
          ลดการนําเขานํ้ามันจากกตางประเทศ  
          ชวยลดการการขาดดุลทางการคา 

     

18.7 ทานเห็นดวยท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการผลิต     
          น้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิต 
         น้ํามันแกสโซฮอล 95 แทนเน่ืองจากมี 
         ตนทุนถูกกวา ลดการนําเขานํ้ามันได 

     

18.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................... 
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ระดับความคดิเห็น 

คําถาม 
เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานราคา 
18.9  ทานคิดวานํ้ามันแกสโซฮอลมีราคาถูก 
           กวานํ้ามันเบนซินออกเทน 91และ95 

     

18.10 ทานคิดวานํ้ามันแกสโซฮอลควรจะถูก 
            กวาน้ีเมื่อรัฐบาลยกเลิกการผลิตนํ้ามัน 
            เบนซินออกเทน 95 และผลิตนํ้ามัน 
            แกสโซฮอล95 

     

18.11 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................      
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
18.12  ทานคิดวาสถานีบริการนํ้ามันแกส 
            โซฮอลมีบริการเพียงพอในอําเภอเมือง 
             จังหวัดเชียงใหม เดินทางสะดวก  
             เขาถึงไดงาย 

     

18.13  ทานคิดวาสถานีบริการนํ้ามันแกส 
            โซฮอลมีบริการเพียงพอ นอกเขต 
            อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  
            และจังหวัดอื่น ๆ                    

     

18.14 ทานคิดวาสถานีบริการนํ้ามันแกส 
            โซฮอลมีหัวจายมากเพียงพอไมตองรอ 
             รับบริการนาน 

     

18.15 ทานคิดวาสถานีบริการนํ้ามันแกส 
            โซฮอลตองมีบริการอื่นใหบริการดวย  
             เชนบริการลาง อัด ฉีด เปลี่ยนถาย 
             น้ํามันเครื่องรานสะดวกซ้ือ หองนํ้า  
             สะอาด  เปนตน 

     

18.16 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................. 
 
 
 

     



 
 
 
 

 
109 

ระดับความคดิเห็น 

คําถาม 
เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด     
18.17 ทานคิดวาการประชาสัมพันธความรู     
         เกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลมีอยางตอ 
         เนื่องและเพียงพอ 

     

18.18 ทานคิดวาการประชาสัมพันธความรู     
        เกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลชัดเจน  
        เขาใจงาย 

     

18.19 ทานคิดวาควรมีการโฆษณาผานส่ือ 
         ตาง ๆ มากข้ึน เพื่อรณรงคสงเสริมให   
         คนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
         มากข้ึน 

     

18.20 ทานคิดวาสถานีบริการน้ํามันแกส 
        โซฮอล ควรมีการสงเสริมการขายดวย 
        วิธีการตาง ๆ เชน การแจกของแถม  
        คูปองสะสม ชิงโชค   เปนตน 

     

18.21 ทานคิดวาสถานีบริการนํ้ามันแกส 
        โซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือ     
        เอกสารใหความรูเกี่ยวกับการเติม      
        น้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรม  
        พนักงานใช สามารถใหขอมูลกับลูกคาได 

     

18.22 ทานคิดวาพนักงานขายภายในสถานี 
            บริการควรใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับ     
            น้ํามันแกสโซฮอล ได 

     

18.23 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................      
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2.3 ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการเติมน้ํามัน (เลือกเพียง 1 คําตอบ) 
19.   ปจจุบันทานเติมน้ํามันแกสโซฮอลหรือไม  
     1. เติม     2. ไมเติม  
          3. เติมสลับกับน้ํามันเบนซิน   4. เติมเฉพาะเบนซิน 91(ขามไปตอบขอ34. หนา 9)    
          5. เติมเฉพาะเบนซิน 95 (ขามไปตอบขอ 34. หนา 9) 
20.   ปจจุบันทานเติมน้ํามันประเภทใด 

 1.  เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 91(ตอบตอขอ 21. หนา 7) 
 2.  เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 (ตอบตอขอ 21. หนา 7) 
 3.  เติมเฉพาะเบนซิน 91 สลับน้ํามันแกสโซฮอล 91  (ขามไปตอบขอ 27. หนา 8) 
 4.  เติมเฉพาะเบนซิน 91 สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 95 (ขามไปตอบขอ 27. หนา 8 ) 
 5.  เติมเบนซิน 95 สลับน้ํามันแกสโซฮอล 95(ขามไปตอบขอ 27. หนา 8)  

 21.  ทานเติมน้ํามันแกสโซฮอล มานานเทาใด (นับต้ังแตเม่ือเร่ิมใชบริการถึงปจจุบัน) 
   1. นอยกวา 1 เดือน     2.  1 เดือน – 3 เดือน 
   3. 4 เดือน – 6 เดือน     4.  7 เดือน – 9 เดือน 
   5. 10 เดือน – 12 เดือน    6. เกินกวา 1 ป 
 22.  เหตุผลท่ีทานเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล  

ระดับความคดิเห็น 
คําถาม เห็นดวย 

มากท่ีสุด 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด 

22.1 ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป            
22.2 คุณภาพไมตางจากน้ํามันเบนซิน
ท่ัวไป          

     

22.3 ชวยชาติประหยัดตนทุนลดการ
นําเขา น้ํามัน ลดการขาดดุลการคา 

     

22.4  การรณรงคสงเสริมใหเติมนํ้ามัน
แกสโซฮอลของรัฐบาลและเอกชน 

     

22.5  อื่น ๆ โปรดระบุ...........................      
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23. ทานคิดวาเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพโดยรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอล กับน้ํามันเบนซิน 
ท่ัวไปแลว 

  น้ํามันชนิดใดท่ีมีคุณภาพดีกวากัน 
 1.  น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา 
 2.  น้ํามันเบนซินท่ัวไปดีกวา 
 3.  น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดีเทาๆ กัน 

24.  ทานคิดวาสมรรถนะภาพของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล กับการเติมน้ํามันเบนซิบ
ท่ัวไปมีความ 
 แตกตางกันหรือไม 
  1.  แตกตาง เพราะ.............................................  

 2. ไมแตกตาง เพราะ......................................... 
  3. ไมแนใจ เพราะ............................................. 
25.  ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชน้ํามันแกสโซฮอลหรือไม  

 1.  แนะนํา เพราะ...............................................  
 2.  ไมแนะนํา เพราะ.......................................... 
 3.  ไมแนใจ เพราะ............................................. 

        26. ทานจะใชน้ํามันแกสโซฮอลตอไปหรือไม 
  1.  ใช เพราะ................................................................................................................. 
  2.  ไมใช เพราะ............................................................................................................ 
  3  ไมแนใจ เพราะ........................................................................................................ 
 

คําถามตอไปนี ้เฉพาะผูท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกสโซฮอล ทําขอ 27-33 
 
 27.  ทานเติมน้ํามันเบนซินสลับกันน้ํามันแกสโซฮอล มานานเทาใด    
                (นับต้ังแตเม่ือเร่ิมใชบริการถึงปจจุบัน) 
   1. นอยกวา 1 เดือน     2.  1 เดือน – 3 เดือน 
   3. 4 เดือน – 6 เดือน     4.  7 เดือน – 9 เดือน 
   5. 10 เดือน – 12 เดือน    6. เกินกวา 1 ป 

28.  ทานเติมน้ํามันแกสโซฮอลเฉล่ียเดือนละกี่คร้ัง 
 1.  1 – 2 คร้ัง      2.  3 – 4 คร้ัง 
 3.  5 – 6 คร้ัง      4.  7 คร้ังข้ึนไป 
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29.  ทานเติมน้ํามันแกสโซฮอลเฉล่ียคร้ังละเทาใด 
 1.  ไมเกิน 500 บาท     2.  501 – 1,000 บาท 
 3.  1,001 – 1,500 บาท    4.  1,501 – 2,000 บาท 
 5.  มากกวา 2,000 บาท 

30. ทานเติมน้ํามันแกสโซฮอลจากสถานีบริการใดมากท่ีสุด 
 1.  ปตท      2.  บางจาก 
 3.  เชลล      4.  คาลเท็กซ 
 5.  เอสโซ      6.  เจท 

  7.  ปโตรนาส     8.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 
31. เหตุผลท่ีทานเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล    

ระดับความคดิเห็น 

คําถาม 
เห็นดวย 
มาก
ท่ีสุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปาน
กลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอย
ท่ีสุด 

31.1 ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป                           
31.2 คุณภาพไมตางจากนํ้ามันเบนซินท่ัวไป               
31.3 ชวยชาติประหยัดตนทุนลดการนําเขา            
          น้ํามัน ลดการขาดดุลการคา 

     

31.4  การรณรงคสงเสริมใหเติมนํ้ามันแกส         
          โซฮอลของรัฐบาลและเอกชน 

     

31.5  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................      
 32. ทานคิดวาเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพโดยรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอล กับน้ํามันเบนซิน
ท่ัวไปแลวน้ํามันชนิดใดท่ีมีคุณภาพทีกวากัน 

 1.  น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา 
 2.  น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวา 
 3.  น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดีเทาๆ กัน 

      33. ทานจะใชนํามันแกสโซฮอลตอไปหรือไม 
  1.  ใช เพราะ .............................................................................................................. 

 2.  ไมใช เพราะ.......................................................................................................... 
  3  ไมแนใจ เพราะ...................................................................................................... 
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(กรุณาตอบคาํถามตอสวนท่ี 3 ขอ 40 หนา 11) 
 

คําถามตอไปนี ้เฉพาะผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล ทําขอ 34-39 
 

34.  เหตุท่ีทานไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลในปจจุบันเพราะ  
 1.  ไมแนใจในคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินท่ัวไปได 
 2.  ไมตองการเปล่ียน เนื่องจากนํ้ามันเบนซินดีอยูแลว 
 3.  ราคาไมตางกันจึงไมเห็นความสําคัญท่ีจะตองเปล่ียน 
 4.  สถานีบริการมีไมเพียงพอ  
 5.  หัวจายน้ํามันแกสโซฮอลในแตละสถานีบริการมีไมเพียงพอใหใหรอนาน 
 6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

 35. ทานคิดวาเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพโดยรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอล กับน้ํามันเบนซิน 
               ท่ัวไปแลวน้ํามันชนิดใดท่ีมีคุณภาพทีกวากัน 

 1.  น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา 
 2.  น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีว 
 3.  น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดีเทาๆ กัน 

 36. ทานคิดวาสมรรถนะภาพของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล กับการเติมน้ํามันเบนซิน 
               ท่ัวไปมีความแตกตางกันหรือไม 

 1.  แตกตาง เพราะ...................................................  
 2.  ไมแตกตางเพราะ.............................................. 
 3.  ไมแนใจ เพราะ.......................................... 

      37. ทานมีแนวโนมจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคตหรือไม 
  1.  มีแนวโนม (ตอบตอขอ 38) 

 2.  ไมมีแนวโนม เพราะ ....................................................(ขามไปตอบขอ 40 หนา 11) 
  3  ไมแนใจ เพราะ.............................................................. (ขามไปตอบขอ 40 หนา 11) 
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38.  เหตุผลท่ีทําใหทานมีแนวโนมจะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
ระดับความคดิเห็น 

คําถาม เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด 

38.1 ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป            
38.2 คุณภาพไมตางจากนํ้ามันเบนซิน
ท่ัวไป          

     

38.3 ชวยชาติประหยัดตนทุนลดการ
นําเขานํ้ามัน ลดการขาดดุลการคา 

     

ระดับความคดิเห็น 
คําถาม เห็นดวย 

มากท่ีสุด 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด 

38.4  การรณรงคสงเสริมใหเติมนํ้ามัน
แกสโซฮอลของรัฐบาลและเอกชน 

     

38.5  อื่น ๆ โปรดระบุ...........................      
        

39.  ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชแกสโซฮอลหรือไม 
 1.  แนะนํา เพราะ........................................................................................................... 
 2.  ไมแนะนํา เพราะ...................................................................................................... 
 3.  ไมแนใจ เพราะ.......................................................................................................... 
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สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคจากการใชน้ํามันแกสโซฮอล  
 

ระดับความคดิเห็น 
คําถาม เห็นดวย 

มากท่ีสุด 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด 

ปญหาดานผลิตภัณฑ 
40. เครื่องยนตขัดของหลังจากเปลี่ยนมา   
       ใชน้ํามันแกสโซฮอล 

     

41. รถเสียหรือชํารุดเน่ืองจากการใช 
       น้ํามันแกสโซฮอล 

     

42. น้ํามันหมดเร็วกวาการเติมน้ํามัน
เบนซินท่ัวไป 

     

43. น้ํามันแกสโซฮอลขาดตลาดในบาง
ชวง 

     

44. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................      
ปญหาดานราคา  
45. ราคาน้ํามันแกสโซฮอลไมแตกตาง
กั บน้ํ า มั น เบน ซิน ท่ั ว ไปทํ า ให ไม
นาสนใจ 

     

46. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 
 

     

คําถาม 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คําถาม 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คําถาม 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

48. จํานวนหัวจายมีนอยทําใหรอนาน      
49. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................      
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
50. โฆษณาไมจูงใจ/ ไมนาสนใจ ให 
      เกิดความตองการอยากใช 

     

51. ขาดการแนะนําความรูเกี่ยวกับ 
     น้ํามัน           
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 แกสโซฮอลอยางตอเนื่อง 
52. พนักงานประจําสถานีบริการน้ํามัน 
      แกสโซฮอลไมมีความรูเพียง 
      พอท่ีจะแนะนําลูกคา 

     

53. ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ี 
       นาสนใจดึงดูดใหใชบริการ 

     

54. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........................      
 
 55. ขอเสนอแนะ................................................................... .................................................. 
 .......................................................................................................................................................  

 
                                         ขอบคุณทุกทาน 
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1

การคนควาอิสระการคนควาอิสระ

“ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล”

โดย นายบรรจง  สมฤทธ์ิ 4695037

 
 

2

  คณะกรรมการสอบคณะกรรมการสอบ

คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ

•  ผศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ประธานกรรมการ

•  อาจารยเรนัส เสริมบุญสราง กรรมการ

•  อาจารยกุลสิรี โควสุวรรณ กรรมการ
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4

  หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
- จากสถานการณดังกลาว รัฐบาลไดพยายามใหความชวยเหลือไดหลาย ๆ ดาน เชน การต้ังกองทุนนํ้ามัน และวางแผน
การปรับข้ึนราคานํ้ามันในลักษณะคอยเปนคอยไป นอกจากน้ีไดสนับสนุนใหใชน้ํามันแกสโซฮอล     ท่ีเกิดจากแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงเล็งเห็นความทุกขยากของประชาชนเน่ืองจากราคาน้ํามันท่ีพุง    
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

- ปจจุบันนํ้ามันแกสโซฮอล ผลิตโดยการผสมระหวาง เอทานอล หรือท่ีเรียกวา เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ซึ่ง
เปนแอลกอฮอล บริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับนํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 (ชนิดท่ีมีคุณสมบัติบางตัวตางจาก
เบนซิน 91 ท่ีจําหนายอยูในปจจุบัน) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน       เอทานอล 1 สวน จะไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอล ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถใชทดแทนนํ้ามันเบนซิน 95 ธรรมดาได ตามขอกําหนดของ กรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถใชไดกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด 

- ผลของการใชนํ้ามันแกสโซฮอลจะทําใหประเทศประหยัดการนําเขาน้ํามัน อีกทั้งยังสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรบาง
ประเภทเชน มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด มีราคาสูงข้ึนเน่ืองจากเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล เพื่อใชผสม
ทําน้ํามันแกสโซฮอล 

3

  หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
- นํ้ามันเช้ือเพลิงเปนพลังงานท่ีมีความสําคัญมากในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภาคอุตสาหกรรม
และภาคการเกษตรกรรมรวมทั้งใชในชีวิตประจําวัน

- สถานการณราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ
และการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศไทยเปนอยางมาก 

- จากขอมูลสถานการณพลังงานไทยป 2548 ป 2549 และแนวโนมป 2550 พบวาอัตราการใชการผลิตและการนําเขา
พลังงานเชิงพาณิชยมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง   โดยเฉพาะ อยางย่ิงพลังงานที่ไดจากน้ํามัน 

- ในป 2548 ประเทศไทยนําเขานํ้ามันดิบคิดเปนเงิน  644,933 ลานบาท ในป 2549 ประเทศไทยนําเขานํ้ามันดิบคิดเปน
เงิน 749,785 ลานบาท เพิ่มข้ึน 16.3% เนื่องจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกทรงตัวอยูในระดับสูง โดยปรับตัวจาก
ป 2548 เฉล่ีย 52.57 เหรียญดอลลารสหรัฐ/บารเรล เปน 58.30 เหรียญดอลลารสหรัฐ/บารเรล ในป 2549 ซ่ึง
คาดการณวาในป 2550 ราคานํ้าดิบจะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและคาดวาประเทศไทยจะนําเขานํ้ามันดิบคิด

เปนเงิน  762,531.35 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
119 

5

  หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
- จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พบวาปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินท้ัง เบนซิน 91 และเบนซินพิเศษ 

95 มีปริมาณการใชในป 2548 เทากับ 7,248 ลานลิตร/ปและมีปริมาณการใชในป 2549 เทากับ 7,254 ลานลิตร/ป สวน
ปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอล โดยในป 2548 มีอัตราการใชเทากับ 657  ลานลิตรหรือเฉลี่ยวันละ 1.8 ลานลิตร/วัน  
และเพิ่มข้ึนเปน 1,277.50 ลานลิตรในป 2549 หรือเฉลี่ยวันละ 3.5 ลานลิตร/วัน ซึ่งคาดวาในป 2550 จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน

- เมื่อเทียบสัดสวนของการใชนํ้ามันแกสโซฮอลกับปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินท่ัวไปพบวามีอัตราการใชเพียงรอยละ 
9.06 ของปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินป 2548 และคิดเปนรอยละ 17.61 ของปริมาณการใชน้ํามันเบนซินป 2549 ซ่ึงถือ 
วายังเปนสัดสวนท่ีนอย 

- สวนหนึ่งอาจเกิดจากราคานํ้ามันแกสโซฮอลกับราคานํ้ามันเบนซินทั่วไปไมตางกันมากนัก โดยราคาจําหนายตนเดือน
มีนาคม 2550 ราคานํ้ามันแกสโซฮอลมีราคาถูกกวาราคาน้ํามันเบนซินท่ัวไปเพียง 1.50 บาท ทําใหสัดสวนการเติม
น้ํามันแกสโซฮอลไมมากเทาท่ีควร 

- แตอยางไรก็ตามหากสามารถเพิ่มปริมาณการใชนํ้ามันแกสโซฮอลไดมากข้ึนจะทําใหสามารถลดการนําเขานํ้ามันดิบได 
และทําใหปญหาการขาดดุลการคากับกลุมประเทศผูคานํ้ามันลดลงดวย นอกจากน้ียังชวยใหผลผลิตทางการเกษตรบาง

ชนิดมีราคาสูงและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึนดวย  
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  หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
- สําหรับจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนผูใชรถยนตสวนบุคคลเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง โดยระหวางป พ.ศ. 2547 - 2548 
เพิ่มข้ึนรอยละ 18 ของจํานวนผูใชรถยนตสวนบุคคล และยังมีแนวโนมสูงข้ึนอีกอยางตอเนื่องในอนาคต 

- จากขอมูลของสํานังานขนสงทางบกจังหวัดเชียงใหมพบวามีจํานวนรถยนตสวนบุคคลจดทะเบียนสะสม ณ 31 
ธันวาคม 2550 มีจํานวนท้ังส้ิน 278,344 คัน  ซึ่งปจจุบันสถานีบริการน้ํามันในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะอําเภอ
เมือง มีนํ้ามันแกสโซฮอลบริการโดยท่ัวไป แตก็ยังไมไดรับความสนใจจากผูใชรถยนตสวนบุคคลมากนัก

- ขอมูลจากการสัมภาษณพบวาแมประชาชนจะใหความสนใจเติมน้ํามันแกสโซฮอลมากข้ึนจากปกอน แตยังไมมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอลมากนัก ทําใหผูใชรถยนต โดยเฉพาะผูท่ีซ้ือรถยนตใหม ไมม่ันใจและไมกลาเติม  
นํ้ามันแกสโซฮอล 

- นอกจากนี้ยังมีขอมูลเชิงลบตอการเติมนํ้ามันแกสโซฮอลอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความเสียหายกับรถยนต เชน ทําให
ถังนํ้ามันและทอทางเดินนํ้ามันซึมเร็ว อายุการใชงานปมนํ้ามันไฟฟาสั้นลงอยางรวดเร็ว ไสกรองอุดตันเร็วกวาปกติ 
เอธานอลท่ีผลิตไมไดมาตรฐานที่กําหนด และไมสามารถใหพลังงานไดเทียบเทานํ้ามันเบนซิน 95
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  หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
ดังนั้น  ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา  ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล  ในอําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีตอน้ํามันแกส โซฮอล  วามีความรู  ความเขาใจ  ความรูสึกตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด  และแนวโนมพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกส โซฮอล ในอนาคตอยางไร  ซ่ึงผลของ
การศึกษาครั้งนี้จะใชเปนแนวทาง  ในการวางแผนกลยุทธเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเติมน้ํามันแกส โซฮอล 
และประกอบการตัดสินใจดานการตลาด สําหรับผูประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงตอไป
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  วัตถุประสงคของการศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษา

เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล      
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล
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  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา

1. ทําใหทราบถึงทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2. เพื่อใหผูท่ีสนใจลงทุนสถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล และผูบริหาร
สถานีบริการน้ํามันท่ีมีอยูแลวสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปใช
ประโยชน และประกอบการตัดสินใจการดําเนินงานหรือวางแผน
การตลาดของสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตอไป
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  นิยามศัพทนิยามศัพท

• ทัศนคติ

• ผูใชรถยนตสวนบุคคล

• น้ํามันแกสโซฮอล
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  แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎี

แนวคิดดานทัศนคติ
สวนประกอบของทัศนคติ
1. องคประกอบเก่ียวกับความรู  และความเขาใจ

2. องคประกอบดานความคิดเห็น

3. องคประกอบเก่ียวกับพฤติกรรม

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s)
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  ระเบียบวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตเน้ือหา : ศึกษาทัศนคติ ดานความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น พฤติกรรม โดยคํานึงถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล  

ขอบเขตประชากร : เลือกเก็บขอมูลจากผูใชรถยนตสวนบุคคลประเภทเติมน้ํามันเบนซินท่ี มีระบบเช้ือเพลิงแบบ
หัวฉีด จดทะเบียนหลังป 2540 และเติมน้ํามันในสถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล จําหนาย 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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  ระเบียบวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษา
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง:

เลือกสถานีบริการน้ํามัน สําหรับเก็บขอมูลตามโควตา จํานวน 60 ตัวอยาง ตอ 1 สถานี รวมท้ังสิ้น  5 สถานี 
รวมท้ังสิ้น 300 ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทเติมนํ้ามันเบนซินที่มีระ บบเช้ือเพลิงแบบ
หัวฉีด ท่ีสามารถเติมน้ํามันแกสโซฮอล ท้ังที่เติมน้ํามันแกสโซฮอล และไมเติมน้ํามันแกส โซฮอลอยูในปจจุบัน  ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในสัดสวน 50:50 ตามลําดับ ไดแก
1. สถานีบริการนํ้ามันบางจาก สาขาซุปเปอรไฮเวย จํานวน 60 ตัวอยาง
2. สถานีบริการนํ้ามันเชลล สาขาถนนหวยแกว จํานวน 60 ตัวอยาง
3. สถานีบริการนํ้ามันเอสโซ สาขาเจ็ดยอด จํานวน 60 ตัวอยาง
4. สถานีบริการนํ้ามันเจ็ท สาขาถนนมณีนพรัตน จํานวน 60 ตัวอยาง
5. สถานีบริการนํ้ามันปตท. สาขามช. จํานวน 60 ตัวอยาง

รวมท้ังสิ้น 300 ตัวอยาง

 
 

14

  ระเบียบวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษา

ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ : รวบรวมจากแบบสอบถาม

2. ขอมูลทุติยภูมิ : ศึกษาจากขอมูลจากบทความวิชาการ 

ขอมูลสถิติจากภาครัฐและเอกชน 

จากเว็บไซด 
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  ระเบียบวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษา

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา : แบบสอบถาม แบงเปน

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชรถยนตสวนบุคคล 

สวนท่ี 2 คําถามดานทัศนคติ 

สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล
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  ระเบียบวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษา
สถิติท่ีใชในการศึกษา:

สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี การหาจํานวนรอยละ และหาคาเฉล่ียเลขคณิต 
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการศึกษา:

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  (SPSS/PC)
การประเมินการใหคะแนนระดับความสําคัญ 5 ระดับ 

ระยะเวลาของการศึกษา:
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น 10 เดือน ต้ังแต เดือนมิถุนายน 2549 ถึง เดือนเมษายน 2550 
โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนมีนาคม 2550
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

(60.7%)

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

(72.1%)

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(58.9%)

• การศึกษา

21-31 ป (46.7%)21-31 ป (51.2%)21-31 ป (39.3%)• อายุ

พนักงานเอกชน   

(40%)

ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานของรัฐ (51.2%)

พนักงานเอกชน

(36.4%)

• อาชีพ

หญิง (88%)ชาย (62.8%)หญิง  (57%)• เพศ

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน

ประเด็น
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม

มากกวาเดือนละ 20,000 บาท

(31.3%)

5,000 – 10,000 บาท

(34.9%)

10,001-15,000 บาท

(30.8%)

• รายได/เดือน

ไมเกิน 1,500 ซีซี (46%)ไมเกิน 1,500 ซีซี (53.5%)1,501 – 1,800 ซีซี (39.3%)• ขนาดเครื่องยนต

ไมเกิน 3 ป (30%)

เกินกวา 9 ป (30.7%)

มากกวา 3 ป  - ไมเกิน 6 ป

มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป 
และเกินกวา 9 ป (27.9%)

มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป 

(40.2%)

• อายุการใชงานของรถยนต

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน

ประเด็น
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล 
ประเด็นที่มีความรูความเขาใจ มากที่สุด ในภาพรวม ไดแก
- รูและเขาใจวารัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล (88.3%)

รัฐบาลสนับสนุนให
ประชาชนหันมาเติมนํ้ามัน

แกสโซฮอล (87.3%)

การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
สามารถชวยลดการนําเขา

นํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
ตางประเทศ ลดการขาดดุล

ทางการคา (100%)

รัฐบาลสนับสนุนให
ประชาชนหันมาเติมน้ํามัน

แกสโซฮอล (92.5%)

• มากท่ีสุด ลําดับท่ี 1

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันระดับความรู ความเขาใจ 

3 ลําดับแรก

 เรียงจากมากไปหานอย
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล 
ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ รองลงมาลําดับท่ี 2 ในภาพรวม ไดแก
- การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการเติมนํ้ามันไดเน่ืองจากราคาถูกกวานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 
(85.7%)

การเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สามารถชวยลดการนําเขา

นํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
ตางประเทศ ลดการขาดดุล

ทางการคา (84%)

การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทํา
ใหสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการเติมนํ้ามันไดเน่ืองจาก
ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน
ออกเทน 95 (95.3%)

การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลทํา
ใหสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการเติมนํ้ามันไดเน่ืองจาก
ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน
ออกเทน 95 (84.1%)

• รองลงมา ลําดับท่ี 2

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันระดับความรู ความเขาใจ 

3 ลําดับแรก

 เรียงจากมากไปหานอย
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล 
ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ รองลงมาลําดับท่ี 3 ในภาพรวม ไดแก
- การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขานํ้ามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลดการขาดดุลทางการคา (83%)

การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทํา
ใหสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการเติมนํ้ามันไดเน่ืองจาก
ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน

ออกเทน 95(84%)

นํ้ามันแกสโซฮอลสามารถใช
แทนนํ้ามันเบนซินท่ัวไปได
ท้ัง เบนซิน 91 และ 95 (86%)

นํามันแกสโซฮอลผลิตจาก
น้ํามันเบนซินผสมกับ
เอทิลแอลกอฮอล หรือ          
เอทานอล (83.2%)

• รองลงมา ลําดับท่ี 3

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันระดับความรู ความเขาใจ 

3 ลําดับแรก

 เรียงจากมากไปหานอย
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล 
ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ นอยท่ีสุด ในภาพรวม ไดแก

- นํ้ามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนที่มีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร (47.7%)

การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทํา
ใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดี
ข้ึน ชวยลดมลพิษ ไอเสียทาง

อากาศ  (53.5%)

น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนํา
ใหใชกับรถยนตทุกรุนที่มี

ระบบเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร (62.8%)

นํ้ามันแกสโซฮอลไมแนะนํา
ใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมี

ระบบเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร (37.4%)

• นอยท่ีสุด ลําดับท่ี 1

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันระดับความรู ความเขาใจ 

3 ลําดับแรก

 เรียงจากมากไปหานอย
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล 
ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ รองลงมาลําดับท่ี 2 ในภาพรวม ไดแก

- การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสามารถลดปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 
20 – 25% (43%)

นํ้ามันแกสโซฮอลไมแนะนํา
ใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมี

ระบบเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร(50.7%)

การเติมน้ํามันแกสโซฮอลจะ
ไมมีผลกระทบตอสมรรถนะ
การใชงานและอัตราเรงท่ี

ดีกวาหรือแตกตางจากน้ํามัน
เบนซินออกเทน 95 (53.5%)

การผลิตนํ้ามันแกสโซฮอล
สงผลใหพืชผลทางการ
เกษตรกรท่ีใชในการผลิต

เอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงข้ึน 
(36.4%)

• รองลงมา ลําดับท่ี 2

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันระดับความรู ความเขาใจ 

3 ลําดับแรก

 เรียงจากมากไปหานอย
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล 
ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ รองลงมาลําดับท่ี 3 ในภาพรวม ไดแก
- การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลจะไมมีผลกระทบตอสมรรถนะการใชงานและอัตราเรงท่ีดีกวาหรือแตกตางจากนํ้ามันเบนซิน

ออกเทน 95 (39%)

การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
สามารถลดปริมาณไฮโดร 

คารบอนและคารบอนมอนอก 
ไซด ในอากาศลง 20 –25%

(48.8%)

การผลิตนํ้ามันแกสโซฮอล
สงผลใหพืชผลทางการ
เกษตรกรท่ีใชในการผลิต

เอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงข้ึน
(53.5%)

การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
สามารถลดปริมาณไฮโดร 

คารบอนและคารบอนมอนอก 
ไซด ในอากาศลง 20 –25%

(34.6%)

• นอยท่ีสุด ลําดับท่ี 3

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันระดับความรู ความเขาใจ 

3 ลําดับแรก

 เรียงจากมากไปหานอย
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.2 ดานความคิดเห็น  ตอผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นในระดับปานกลาง (3.33)
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เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน ไมเติมม้ํามันแกสโซฮอล

น้ํามันแกสโซฮอลมีคณุภาพ
สามารถใชแทนน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 91 และ 95 ไดจริง

ตราย่ีหอน้ํามันแกสโซฮอลที่
ผลติโดยบริษัทขนาดใหญมี
ผลตอการเลอืก

การเตมิน้ํามันแกสโซฮอลชวย
ลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ชวยลดการขาดดลุทางการคา

ระดับปาน
กลาง

ระดับมาก
ระดับปาน
กลาง
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เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน ไมเติมม้ํามันแกสโซฮอล

ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเมื่อ
เทยีบกบัราคาน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 91 และ 95 เหมาะสม
แลว

น้ํามันแกสโซฮอลควรจะ
ถกูกวานี้เมื่อรัฐบาลยกเลกิการ
ผลติน้ํามันเบนซินออกเทน
95 และผลติเฉพาะน้ํามันแกส
โซฮอล 95

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล

2.2 ดานความคิดเห็น  ตอราคาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นในระดับปานกลาง (3.39)

ระดับปาน
กลาง

ระดับมาก ระดับปาน
กลาง
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เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน ไมเติมม้ํามันแกสโซฮอล

สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล
มีบริการเพียงพอในอําเภอ
เมือง จังหวดัเชยีงใหม เดนิทาง
สะดวกเขาถงึไดงาย

สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล
ตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย
เชน บริการลางอัดฉีด เปลีย่น
ถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวก
ซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล
2.2 ดานความคิดเห็น  ตอชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นในระดับปานกลาง (3.20)

ระดับปาน
กลาง

ระดับมาก ระดับปาน
กลาง
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เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน ไมเติมมํ้ามันแกสโซฮอล

พนักงานขายภายในสถานี
บริการควรใหความรูแกลกูคา
เกีย่วกบัน้ํามันแกสโซฮอลได

สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล
ควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสาร
ใหความรูเกีย่วกบัการเตมิ
น้ํามันแกสโซฮอล รวมถงึ
การอบรมพนักงานใหสามารถ
ใหขอมูลกบัลกูคาได

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล
2.2 ดานความคิดเห็น  ตอการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นในระดับปานกลาง (3.41)
ระดับปาน
กลาง

ระดับมาก ระดับปาน
กลาง
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

1. การเติมนํ้ามันแกส โซฮอล
ชวยลดการนําเขาจาก
ตางประเทศชวยลดการขาด
ดุลทางการคา (3,36)

2. ตราย่ีหอนํ้ามันแกส โซฮอล
ท่ีผลิตโดยบริษัทขนาด ใหญมี
ผลตอการเลือก (3.21)

1. การเติมนํ้ามันแกส โซฮอล
ชวยลดการนําเขาจาก
ตางประเทศชวยลดการขาด
ดุลทางการคา (4.14)

2. ตราย่ีหอนํ้ามันแกสโซฮอล
ท่ีผลิตโดยบริษัทขนาด ใหญมี
ผลตอการเลือก (3.86)

1. การเติมนํ้ามันแกส โซฮอล
ชวยลดการนําเขาจาก
ตางประเทศชวยลดการขาด

ดุลทางการคา (3.12)

2. น้ํามันแกส โซฮอล มี
คุณภาพสามารถใชแทน
นํ้ามันเบนซินออก เทน  91 
และ 95 ไดจริง (3.04)

•ดานผลิตภัณฑ 

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

3. นํ้ามันแกส โซฮอล มีอัตรา
การสิ้นเปลืองหรือระเหยสูง
กวานํ้ามันเบนซินออก เทน 91 
และ 95 (3.01)

3. เห็นดวยท่ีรัฐบาลจะเลิก

การผลิตนํ้ามันเบนซินออก

เทน 95 และผลิตนํ้ามันแกส

โซฮอล 95 แทน เน่ืองจาก

ตนทุนถูกกวา ลดการนําเขา

น้ํามันได (3.68)

3. การเติมนํ้ามันแกส โซฮอล
สามารถชวยประหยัดคา
นํ้ามันเช้ือเพลิงไดจริงเมื่อ
เทียบกับอัตราการส้ินเปลือง
หรือการระเหยของเช้ือเพลิง

(2.90)

•ดานผลิตภัณฑ 

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

1. น้ํามันแกส โซฮอล ควรจะ
ถูกกวานี้เมื่อรัฐยกเลิกการ
ผลิตน้ํามันเบนซินออก เทน  
95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกส
โซฮอล 95 (3.41)

2. ราคานํ้ามันแกส โซฮอล เมื่อ
เทียบกับราคานํ้ามันเบนซิน
ออก เทน  91 และ  95 
เหมาะสมแลว (2.59)

1.  นํ้ามันแกส โซฮอลควรจะ
ถูกกวาน้ีเมื่อรัฐยกเลิกการ
ผลิตนํ้ามันเบนซินออก เทน  
95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกส
โซฮอล 95 (4.32)

2. ราคานํ้ามันแกส โซฮอล เมื่อ
เทียบกับราคานํ้ามันเบนซิน
ออก เทน  91 และ  95 
เหมาะสมแลว (3.00)

1.  นํ้ามันแกส โซฮอลควรจะ
ถูกกวาน้ีเม่ือรัฐยกเลิกการ
ผลิตนํ้ามันเบนซินออก เทน  
95 และผลิตเฉพาะนํ้ามันแกส
โซฮอล 95 (3.19)

2. ราคานํ้ามันแกส โซฮอล เมื่อ
เทียบกับราคาน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 91 และ 95 เหมาะสม
แลว (2.69)

•ดานราคา

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

1. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย  
เชน บริการลางอัดฉีด เปลี่ยนถาย
นํ้ามันเคร่ือง  รานสะดวกซ้ือ  
หองนํ้าสะอาด เปนตน (3.18)

2. สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอล ตองมีบริการเพียงพอ
ในอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  เดินทางสะดวก
เขาถึงไดงาย (2.70)

1. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย  
เชน บริการลางอัดฉีด เปลี่ยนถาย
นํ้ามันเคร่ือง  รานสะดวกซ้ือ  
หองนํ้าสะอาด เปนตน (3.82)

2. สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอล ตองมีบริการเพียงพอ
ในอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  เดินทางสะดวก
เขาถึงไดงาย (3.55)

1. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ตองมีบริการอื่นใหบริการดวย  
เชน บริการลางอัดฉีด เปลี่ยนถาย
นํ้ามันเคร่ือง  รานสะดวกซ้ือ  
หองนํ้าสะอาด เปนตน (3.11)

2. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอล ตองมีบริการเพียงพอ
ในอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  เดินทางสะดวก
เขาถึงไดงาย (2.95)

•ดานชองทางการจัดจําหนาย

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

3.  สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอล มีหัวจายมากเพียงพอไม
ตองรอรับบริการนาน (2.59)

3.  สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอล มีหัวจายมากเพียงพอไม
ตองรอรับบริการนาน (3.14)

3.  สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอล มีหัวจายมากเพียงพอไม
ตองรอรับบริการนาน (2.78)

•ดานชองทางการจัดจําหนาย

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

 
 

34

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

1. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสาร
ใหความรูเกี่ยวกับการเติมนํ้ามัน
แกสโซฮอล รวมถึงการอบรม
พนักงานใหสามารถใหขอมูลกับ
ลูกคาได (3.41) 

2. พนักงานขายภายในสถานี 
บริการควรใหความรูแกลูกคา
เกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอลได 
(3.39)

1. พนักงานขายภายในสถานี 
บริการควรใหความรูแกลูกคา
เกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอลได
(4.18)

2. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสาร
ใหความรูเกี่ยวกับการเติมนํ้ามัน
แกสโซฮอล รวมถึงการอบรม
พนักงานใหสามารถใหขอมูลกับ
ลูกคาได (3.41)

1. พนักงานขายภายในสถานี 
บริการควรใหความรูแกลูกคา
เกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอลได 
(3.29)

2. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสาร
ใหความรูเกี่ยวกับการเติมนํ้ามัน
แกสโซฮอล รวมถึงการอบรม
พนักงานใหสามารถใหขอมูลกับ
ลูกคาได (3.41)

•ดานการสงเสริมการตลาด

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.2 สรุปดานความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกการพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

เรียงลําดับจากหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับในแตละดาน

3. สถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอล
ควรมีการสงเสริมการขายดวยวิธี
ตาง  ๆ  เชน  การแจกของแถม  
คูปองสะสม  ชิงโชค  เปนตน  
(3.29)

3. ควรมีการโฆษณาผานส่ือตาง  
ๆ มากข้ึน เพ่ือรณรงคสงเสริมให
คนหันมาเติมนํ้ามันแกส โซฮอล
มากข้ึน (4.05)

3.  ควรมีการโฆษณาผานส่ือตาง  
ๆ มากข้ึน เพ่ือรณรงคสงเสริมให
คนหันมาเติมนํ้ามันแกส โซฮอล
มากข้ึน (3.24)

•ดานการสงเสริมการตลาด

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ระดับความคิดเห็น จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.3 ดานพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม (300 คน) มีพฤติกรรมการเติมดังน้ี

1. เติมนํ้ามันเบนซิน 91 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.7 

2. รองลงมาคือ เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 35.7

3. เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกันนํ้ามันเบนซิน คิดเปนรอยละ 14.3

4. เติมเฉพาะนํ้ามันเบนซิน 95 คิดเปนรอยละ 12.3
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.3 ดานพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล สวนใหญพบวา

1. เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล 95 คิดเปนรอยละ 36 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 91 คิดเปนรอยละ 35.3

2. เติมน้ํามันแกสโซฮอลมาแลว 4 – 6 เดือน คิดเปนรอยละ 33.6

3. คิดวารถยนตท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 43

กับรถยนตท่ีเติมนํ้ามันเบนซินท่ัวไป

มีสมรรถนะแตกตางกัน

4. มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 57

 
 

38

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.3 ดานพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกันน้ํามันเบนซินท่ัวไป สวนใหญพบวา

1. เติมน้ํามันแกสโซฮอลมาแลวเกินกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 30.2

2. เติมน้ํามันแกสโซฮอลเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.5

3. ใชจํานวนเงินเฉลี่ยครั้งละไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 46.5

4. เติมจากสถานีบริการ ปตท. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.4

5. ดานการเปรียบเทียบคุณภาพของนํ้ามันแกสโซฮอล                                                                
กับน้ํามันเบนซินท่ัวไป มีความเห็นวา มีคุณภาพดีเทากัน คิดเปนรอยละ 58.1

6. มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 55
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.3 ดานพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญพบวา

1. เหตุท่ีไมเติมเพราะ ราคาไมแตกตางกับน้ํามันเบนท่ัวไป 

จึงไมเห็นความสําคัญท่ีจะตองเปล่ียน คิดเปนรอยละ 59.3

2. คิดวาน้ํามันเบนซินท่ัวไปดีกวานํ้ามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 50

3. ดานการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

กับน้ํามันเบนซินท่ัวไปสวนใหญไมแนใจ  คิดเปนรอยละ 55.3

4. ไมแนใจท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมนํ้ามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 47,9

 
 

40

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.3 สรุปดานแนวโนมพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล จําแนกการพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล

มีแนวโนมจะเติมนํ้ามันแกส
โซฮอล (48.7%)

จะเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
ตอไป (72.1%)

จะเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
ตอไป (49.5%)

•แนวโนมในการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลในอนาคต

นํ้ามันเบนซินดีกวา

(50%)

นํ้ามันท้ัง 2 ชนิด มีคุณภาพดี
เทากัน (58.1%)

นํ้ามันแกสโซฮอลดีกวานํ้ามัน
เบนซินท่ัวไป (59.8%)

•เปรียบเทียบคุณภาพรวม
ระหวางนํ้ามันแกสโซฮอลกับ
นํ้ามันเบนซินท่ัวไป

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ทัศนคติดานพฤติกรรม จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
ประเด็นคําถาม
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
2.3 สรุปดานแนวโนมพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล จําแนกการพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

น้ํามันแกสโซฮอลมีราคาถูก
กวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป 

(3.40)

น้ํามันแกสโซฮอลมีราคาถูก
กวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป

(3.92)

เพ่ือชวยชาติประหยัดตนทุน
ลดการนําเขาน้ํามันลดการ

ขาดดุล (3.14) 

•เหตุผลที่เลือกเติมนํ้ามันแกส
โซฮอล

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ทัศนคติดานพฤติกรรม จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
ประเด็นคําถาม

 
 

42

  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด เรียงลําดับหัวขอท่ีมี  

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 

ภาพรวม ระดับนอย (2.49) ภาพรวม ระดับนอย (2.39)ภาพรวม ระดับนอย (2.40)•ดานผลิตภัณฑ 

1. นํ้ามันหมดเร็วกวาการเติม
นํ้ามันเบนซินท่ัวไป

ปานกลาง(2.67)

2.  นํ้ามันแกสโซฮอลขาดตลาด
ในบางชวง (2.58)

3. เคร่ืองยนตขัดของหลักจาก
เปลี่ยนมาใชนํ้ามันแกส โซฮอล  
(2.23)

รวม
จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

1. นํ้ามันหมดเร็วกวาการเติม
นํ้ามันเบนซินท่ัวไป

ปานกลาง (2.95)

2.  นํ้ามันแกสโซฮอลขาดตลาด
ในบางชวง (2.62)

3. เคร่ืองยนตขัดของหลักจาก
เปลี่ยนมาใชนํ้ามันแกส โซฮอล  
(2.24)

1. นํ้ามันหมดเร็วกวาการเติม
นํ้ามันเบนซินท่ัวไป

ปานกลาง (2.61)

2.  นํ้ามันแกสโซฮอลขาดตลาด
ในบางชวง (2.58)

3. เคร่ืองยนตขัดของหลักจาก
เปลี่ยนมาใชนํ้ามันแกส โซฮอล  
(2.23)

เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด เรียงลําดับหัวขอท่ีมี  

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 

ภาพรวม ระดับปานกลางน
(3.10)

 ภาพรวม ระดับปานกลาง
(2.68)

ภาพรวม ระดับปานกลาง 
(2.75)

 ดานราคา

ราคานํ้ามันแกสโซฮอลไม
แตกตางกับนํ้ามันเบนซิน
ท่ัวไปทําใหไมนาสนใจ 

(2.75)

รวม

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

ราคานํ้ามันแกสโซฮอลไม
แตกตางกับน้ํามันเบนซิน
ท่ัวไปทําใหไมนาสนใจ 

(3.10)

ราคาน้ํามันแกสโซฮอลไม
แตกตางกับนํ้ามันเบนซิน
ท่ัวไปทําใหไมนาสนใจ 

(2.68)

เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด เรียงลําดับหัวขอท่ีมี  

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 

ภาพรวม ระดับปานกลาง 
(3.24)

ภาพรวม ระดับปานกลาง 

(3.03)

ภาพรวม ระดับปานกลาง 
(2.98)

•ดานชองทางการจัด จําหนาย

1. จํานวนหัวจายมีนอยทําให

รอนาน (3.06)

2. สถานีบริการนํ้ามันแกส

โซฮอลมีไมเพียงพอ (2.98)

รวม
จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

1. จํานวนหัวจายมีนอยทําให

รอนาน (3.24)

2. สถานีบริการนํ้ามันแกส

โซฮอลมีไมเพียงพอ (2.95)

1. จํานวนหัวจายมีนอยทําให

รอนาน (3.03)

2. สถานีบริการนํ้ามันแกส

โซฮอลมีไมเพียงพอ (2.89)

เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล
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  สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคตอการเติมนํ้ามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด เรียงลําดับหัวขอท่ีมี  

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 

ภาพรวม ระดับมาก (3.52)ภาพรวม ระดับมาก (3.65)ภาพรวม ระดับมาก (3.63)•ดานการสงเสริมการตลาด

1. ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ี
นาสนใจดึงดูดใหใชบริการ(3.83)

2. พนักงานประจําสถานีบริการ
นํ้ามันแกสโซฮอลไมมีความรูเพียง
พอท่ีจะแนะนําลูกคา (3.61)

3. ขาดการแนะนําความรูเกี่ยวกับ
นํ้ามันแกสโซฮอลอยางตอเน่ือง 
(3.58)

รวม

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด

1. ไมมีรายการสงเสริมการขาย
ท่ีนาสนใจดึงดูดใหใชบริการ

(3.81)

2. พนักงานประจําสถานีบริการ
นํ้ามันแกสโซฮอลไมมีความรู
เพียงพอท่ีจะแนะนําลูกคา 
(3.57)

3. ขาดการแนะนําความรู
เกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอลอยาง
ตอเน่ือง (3.52)

1. ไมมีรายการสงเสริมการขาย
ท่ีนาสนใจดึงดูดใหใชบริการ      
(3.83)

2. พนักงานประจําสถานี
บริการนํ้ามันแกสโซฮอลไมมี
ความรูเพียงพอท่ีจะแนะนํา
ลูกคา (3.62)

3. ขาดการแนะนําความรู
เกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอล
อยางตอเน่ือง (3.59)

เติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

 
 

46

  อภิปรายผลอภิปรายผล

สอดคลองกับผลการศึกษาของปณิธาน โสมประภัศร
(2549) เร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตน่ังสวนบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจในทุกหัวขอ

แนวคิดดานทัศนคติ ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู ความเขาใจตอ
นํ้ามันแกสโซฮอลในทุกหัวขอ 

ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของธีระชัย  วาสนาสกุล
(2545) เรื่องทัศนคติของผูบริโภคตอนํ้ามันไบโอดีเซล
ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความรูความเขาใจ ไมครบทุกหัวขอ
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  อภิปรายผลอภิปรายผล
แนวคิดดานทัศนคติ ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล 
ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ มากท่ีสุด ในภาพรวม ไดแก 
- รูและเขาใจวารัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาเติมนํ้ามันแกสโซฮอล (88.3%)

รัฐบาลสนับสนุนให
ประชาชนหันมาเติมนํ้ามัน

แกสโซฮอล (87.3%)

การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
สามารถชวยลดการนําเขา

นํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
ตางประเทศ ลดการขาดดุล

ทางการคา (100%)

รัฐบาลสนับสนุนให
ประชาชนหันมาเติมน้ํามัน

แกสโซฮอล (92.5%)

• มากท่ีสุด

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน
ระดับความรู ความเขาใจ
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  อภิปรายผลอภิปรายผล
 แนวคิดดานทัศนคติ ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล 
 ประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจ นอยท่ีสุด ในภาพรวม ไดแก
-นํ้ามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนที่มีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร (47.7%)

การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทํา
ใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดี
ข้ึน ชวยลดมลพิษ ไอเสียทาง

อากาศ  (53.5%)

น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนํา
ใหใชกับรถยนตทุกรุนที่มี

ระบบเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร (62.8%)

นํ้ามันแกสโซฮอลไมแนะนํา
ใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมี

ระบบเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร (37.4%)

• นอยท่ีสุด

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นที่มีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามัน
ระดับความรู ความเขาใจ
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  อภิปรายผลอภิปรายผล

สอดคลองกับผลการศึกษาของปณิธาน โสมประภัศร
(2549) เรื่อง ทัศนคติของผูใชรถยนตน่ังสวนบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอแกสโซฮอลในทุก
ดานระดับปานกลาง

แนวคิดดานทัศนคติ ดานความคิดเห็นท่ีมีตอนํ้ามันแกสโซฮอล
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลางในทุกดาน 

มีความเห็นดานชองทางการจัดจําหนาย
มากท่ีสุด ในหัวขอ สถานีบริการแกสโซ
ฮอลไมเพียงพอตอความตองการ
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  อภิปรายผลอภิปรายผล
ดานพฤติกรรม

มีแนวโนมจะเติมนํ้ามันแกส
โซฮอล (48.7%)

จะเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
ตอไป (72.1%)

จะเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
ตอไป (49.5%)

•แนวโนมในการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลในอนาคต

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นคําถาม

ทุกพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอลมีความเห็นสอดคลอง
กันคือจะเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
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  อภิปรายผลอภิปรายผล
 ดานแนวโนมพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

เหตุผลท่ีเลือกเติมน้ํามันแกส
โซฮอล 

(ระดับปานกลาง 3.40)

น้ํามันแกสโซฮอลมีราคาถูก
กวานํ้ามันเบนซินทั่วไป

เหตุผลท่ีเติมนํ้ามันแกส
โซฮอล

(ระดับมาก 3.92)

น้ํามันแกสโซฮอลมีราคาถูก
กวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป

เหตุผลท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกส
โซฮอล

(ระดับปานกลาง 3.14)

เพ่ือชวยชาติประหยัดตนทุน
ลดการนําเขาน้ํามันลดการ

ขาดดุล

•เหตุผลที่เลือกเติมนํ้ามันแกส
โซฮอล

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นคําถาม

ผูท่ีเติมสลับและผูท่ีไมเติมมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับ
เหตุผลท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
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  อภิปรายผลอภิปรายผล
ดานพฤติกรรม   

นํ้ามันเบนซินดีกวา

(50%)

นํ้ามันท้ัง 2 ชนิด มีคุณภาพดี
เทากัน (58.1%)

นํ้ามันแกสโซฮอลดีกวานํ้ามัน
เบนซินท่ัวไป (59.8%)

•เปรียบเทียบคุณภาพรวม
ระหวางนํ้ามันแกสโซฮอลกับ
นํ้ามันเบนซินท่ัวไป

ไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอลเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับ
นํ้ามันเบนซิน

เติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

ประเด็นคําถาม

ทุกพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอลมีความเห็นไมสอดคลองกัน
ในการเปรียบเทียบคุณภาพของนํ้ามันแกสโซฮอลกับ

นํ้ามันเบนซินท่ัวไป
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อภิปรายผลอภิปรายผล

แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับปานกลางในทุกดาน 

โดยหัวขอท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด

ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของปณิธาน โสมประภัศร
(2549) เร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตน่ังสวนบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดระดับมาก โดยหัวขอท่ีใหความสําคัญมาก
ท่ีสุดคือ ดานราคา

ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของธรีะชัย  วาสนาสกุล
(2545) เร่ืองทัศนคติของผูบริโภคตอนํ้ามันไบโอดีเซล
ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ระดับมาก โดยหัวขอท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ
ดานผลิตภัณฑ
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  ขอคนพบขอคนพบ
ดานขอมูลท่ัวไป : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
- เปนเพศหญิง
- อายุระหวาง 21 – 31 ป
- สถานภาพโสด และสมรส ตามลําดับ
- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
- ใชรถยนตเกงสองตอน 
- ขนาดเครื่องยนต ไมเกิน 1,500 ซีซี
- เติมนํ้ามันวันจันทร – ศุกร
- ชวงเวลาเติมไมแนนอน
- ชําระคานํ้ามันเปนเงินสด

ดานขอมูลท่ัวไป : ประเด็นท่ีคนพบเพ่ิมเติม

- อายุของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเกิน 20 ป และ
ต้ังแต 51 ปข้ึนมีจํานวนนอยมากท่ีตอบแบบสอบถาม

- ผูท่ีการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาและสูงกวาปริญญา
โทมีจํานวนนอยมากท่ีตอบแบบสอบถาม

- ผูท่ีมีอาชีพรับจางและไมไดประกอบอาชีพมีจํานวน
นอยมากท่ีตอบแบบสอบถาม
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  ขอคนพบขอคนพบ
จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล และผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

สวนใหญเปนเพศหญิง ขณะท่ีผูเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน 
สวนใหญเปนผูชาย 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 10,001 –
15,000 บาท และผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล มีรายไดเฉลี่ยมากกวาเดือนละ 20,000 
บาทขณะท่ีผูเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซินมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 
5,000 – 10,000 บาท 
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  ขอคนพบขอคนพบ
จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลและเติมนํ้ามันแกส
โซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน สวนใหญมีอายุการใชงานรถยนตมากกวา 3 ป จนถึง
มีอายุการใชงานมากกวา 9 ป 

4. ผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล มีอายุการใชงานของรถ 2 ชวงคือ ไมเกิน 3 ป และเกิน
กวา 9 ป
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  ขอคนพบขอคนพบ

ดานความรู ความเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอลจากโทรทัศน

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลและผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
มีความรู ความเขาใจ ในประเด็นเดียวกัน คือ รูวารัฐสนับสนุนใหประชาชนหันมา
ใชนํ้ามันแกสโซฮอล

3. ผูท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน รุและเขาใจมากท่ีสุด วา การเติม
นํ้ามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ลดการ
ขาดดุลทางการคา
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  ขอคนพบขอคนพบ
ดานความรู ความเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวา
4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและผูท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามัน

เบนซิน มีความรู ความเขาใจนอยท่ีสุดในประเด็นเดียวกัน คือ น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใช
กับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความรู และเขาใจนอยท่ีสุดวา น้ํามันแกสโซฮอล
ทําใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึน ชวยลดมลพิษ ไอเสียทางอากาศ นอกจากนี้ในประเด็นน้ํามัน
แกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร ผูท่ีไมเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลก็มีความรู เขาใจ นอย โดยมีจํานวนของผูทีไมรูเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล
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  ขอคนพบขอคนพบ

ดานความคิดเห็น  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา

1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลและผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
มีความเห็นในระดับเดียวกัน ดานการสงเสริมการตลาด โดยใหความสําคัญเรื่อง 
พนักงานขายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาได และสถานีบริการควรจัดทํา
คูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับนํ้ามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถ
ใหขอมูลได  

2. สวนผูท่ีเติมสลับ ใหความสําคัญดานราคาเปนหลัก
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  ขอคนพบขอคนพบ
ดานพฤติกรรม  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา

1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลและผูท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
สลับกับนํ้ามันเบนซิน มีแนวโนมจะเติมนํ้ามันแกสโซฮอลตอไป และจะแนะนําให
ผูอื่นมาเติมนํ้ามันแกสโซฮอลดวย

2. ผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล มีแนวโนมท่ีจะเติมนํ้ามันแกสโซฮอลในอนาคต 
เน่ืองจากคาดวานํ้ามันแกสโซฮอลจะมีราคาถูกกวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป แตไมแนใจ
ท่ีจะแนะนําใหผูอื่นหันมาเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
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  ขอคนพบขอคนพบ

ดานพฤติกรรม  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล พบวา

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลและผูท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
สลับกับนํ้ามันเบนซิน มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับ สมรรถนะของรถยนต

ท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอลและนํ้ามันเบนซินท่ัวไปไมแตกตางกัน 

4 ผูท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล มีความเห็นวาไมแนใจในสมรรถนะของรถยนตท่ีเติม
นํ้ามันแกสโซฮอลและนํ้ามันเบนซินท่ัวไปแตกตางกันหรือไม
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  ขอคนพบขอคนพบ
ดานปญหาและอุปสรรคจากการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล จําแนกตามปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดพบวา

1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลและผูท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
สลับกับนํ้ามันเบนซิน มีปญหาและอุปสรรคไมตางกัน โดยมีความเห็นตอดานการ
สงเสริมการตลาดมากท่ีสุด ในหัวขอ ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจดึงดูด
ใหใชบริการ
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63

  ขอคนพบขอคนพบ
ดานปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดพบวา

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและผูท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอล สลับกับน้ํามัน
เบนซิน มีปญหาและอุปสรรคไมตางกัน 
- โดยมีความเห็นตอดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด  ในหัวขอ ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ี
นาสนใจดึงดูดใหใชบริการ 

- รองลงมา คือ ดานชองทางการจดัจําหนาย  คือ หัวจายมีนอยทําใหรอนาน 
- ดานราคา คือ ราคานํ้ามันแกสโซฮอลไมแตกตางกันนํ้ามันเบนซินท่ัวไปทําใหไมนาสนใจ และ
- ดานผลิตภัณฑ คือ น้ํามันหมดเร็วกวาการเติมนํ้ามันเบนซินท่ัวไป
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  ขอคนพบขอคนพบ
ดานขอเสนอแนะ จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามเสนอให

- ดานผลิตภัณฑ   มีการรับรองมาตรฐานดานคุณภาพนํ้ามันแกสโซฮอล เพ่ือสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค

- ดานราคา เสนอใหลดราคาน้ํามันแกสโซฮอลลง เพ่ือสงเสริมใหผูใชรถยนตหันมา
เติมมากข้ึน

- ดานชองทางการจัดจําหนาย   ควรมีบริการนํ้ามันแกสโซฮอลทุกสถานีบริการ และ
ควรเพ่ิมหัวจายน้ํามัน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค

- ดานการสงเสริมการตลาด       เสนอใหมีการอบรมพนักงานและจัดทําคูมือแนะนําการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล รวมถึงแนะนําใหผูใชรถยนตทราบวารถยนตของตนสามารถเติม
ไดหรือไม และควรจัดรายการสงเสริมการขาย เชน มีการแถมนํ้า ทิชชู หรือ
การชิงโชค เปนตน
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65

  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ :
1. ภาครัฐ ควรกําหนดมาตรฐานของน้ํามันแกสโซฮอล และตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันแกส

โซฮอล ของผูใหบริการทุกสถานี เพ่ือสรางความม่ันใจในคุณภาพของนํ้ามันแกสโซฮอล
2. ภาครัฐและเอกชนผูใชบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกตราย่ีหอ ควรรวมมือกันในการผลิตสื่อ

เพ่ือใหความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล
3. ใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับนํ้ามันแกสโซฮอล อยางตอเนื่อง ผานส่ือสาธารณะและผานสถานี

บริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกแหง
4. ในระยะยาวผูผลิตน้ํามันแกสโซฮอล ตองวางแผนการผลิตใหสามารถผลิตไดเพียงพอตอ

ความตองการ
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานราคา :

กําหนดราคานํ้ามันแกสโซฮอล ใหมีราคาต่ํากวานํ้ามันเบนซินท่ัวไป อยาง

เห็นไดชัด จะทําใหคนหันมาเติมนํ้ามันแกสโซฮอลมากย่ิงข้ึน
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย :

1. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลพิจารณาความเหมาะสม เก่ียวกับจํานวนหัวจายน้ํามัน
แกสโซฮอล 

2. พัฒนาระบบการใหบริการ เพ่ือใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว  ไมตองรอนาน 
นอกจากจะเปนการสรางความประทับใจและ  ยังสามารถเพ่ิมจํานวนและยอดขายไดเม่ือ
บริการใหรวดเร็วข้ึน

3. ขยายการใหบริการน้ํามันแกสโซฮอล ใหมีในทุกสถานีบริการน้ํามันของตน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึน  ในขณะเดียวกันเปนการสรางความม่ันใจ 
และทําใหตัดสินใจเติมไดงายข้ึน เน่ืองจากมีทุกสถานีบริการ 
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาด :

1. ภาครัฐและเอกชนรวมจัดทําส่ือ เพ่ือการประชาสัมพันธสงเสริมความรูเกี่ยวกับน้ํามัน
แกสโซฮอล ในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเน่ือง เชน จัดทําคูมือเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล การ
จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธในสถานีบริการน้ํามัน  หรือ ณ จุดท่ีผูใชบริการสามารถอานได 
เชน บริเวณหองนํ้า จุดพักตาง ๆ 

หรือจัดทําปายวางหนารถขณะใหบริการน้ํามัน  รวมถึงผานทางส่ือสาธารณะ และเว็บไซด 

2. จัดทํารายการสงเสริมการขายตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจ นอกเหนือจากการ
กําหนดราคาใหตํ่ากวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป
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69

  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด :

3. จัดอบรมพนักงานผูใหบริการเติมนํ้ามัน เพ่ือใหสามารถใหขอมูลท่ีถูกตองกับ
ลูกคาได รวมถึงเปนการสรางความมั่นใจใหกับพนักงานผูใหบริการ ไมกลัวท่ี
จะตอบคําถามของลูกคาเกี่ยวกับการเติมนํ้ามันแกสโซฮอลดวย
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล

1.1 ใหความรูความเขาใจเพ่ิมเติมประเด็นเกี่ยวกับกับ  การไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ี
มีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร  โดย  ผูจําหนายรถยนต  ผูใหบริการสถานีน้ํามันแกส
โซฮอล  ภาครัฐ  รวมกันจัดทําคูมือการเติมน้ํามันแกส โซฮอล  โดยเนื้อหาสวนหน่ึงในคูมือ
บอกใหทราบถึงย่ีหอรถยนต  รุน ปของรถยนต  ท่ีจะสามารถเติมน้ํามันแกส โซฮอลได รุนใด
เติมไมได ระบุอยูในคูมือ 
1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด โดยใชผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกส โซฮอลเปนชองทางในการ
กระจายขาวสารขอมูล 
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสลับกับนํ้ามันเบนซิน

2.1 ใหความรูความเขาใจเพ่ิมเติม
2.2 เพ่ิมหัวจายน้ํามันแกสโซฮอลใหมีเพียงพอในทุกสถานีบริการ
2.3 มีระบบการบริการท่ีรวดเร็วไมตองรอนาน
2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจําแนกตามพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมนํ้ามันแกสโซฮอล

3.1 สรางความเช่ือม่ันในคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอล สมรรถนะของรถยนตภายหลังการ

เติมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการแนะนําจากคูมือ 

3.2 การไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ  และผูท่ีมีประสบการณตรงในการเติมน้ํามันแกส

โซฮอล

3.3 การจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ โดยการนํากลุมผูนําทางความคิดมาเปนตัวแทนเพ่ือ

บอกถึงขอดี หรือเลาประสบการณตรงจากการเติมนํ้ามันแกสโซฮอลของตนเอง 
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  ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป

1. ควรพิจารณาศึกษาเร่ือง ระดับความออนไหวของพฤติกรรมการเติม  

นํ้ามันท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันเช้ือเพลิง

2. การใชคําถามในแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ ควรมี

การเพิ่มคําถามลวง ในแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  

เก่ียวกับความรูความเขาใจ ในประเด็นท่ีทําการศึกษา
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  ขอจํากัดในการศึกษาขอจํากัดในการศึกษา

1. ชวงเวลาในการศึกษา และการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามัน
เช้ือเพลิง

2. การใชผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับราคา

3. ผลการศึกษาท่ีไดรับจากการใชคําถามแบบ 2 คําตอบ เชน 
ทราบ หรือ ไมทราบ
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