
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

   
  การศึกษาคนควาเร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ผูศึกษาไดรวบรวมทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อนํามาเปนแนวคิดในการศึกษา อันประกอบดวยแนวคิดดานทัศนคติ แนวคิดดานสวนประสม
ทางการตลาด และรายละเอียดเกีย่วกับน้ํามันแกสโซฮอล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
  แนวคิดดานทัศนคต ิ
  แนวคิดทางดานทัศนคติ ถือวามีความสําคัญตอการทําการตลาด ซ่ึงนักการ
ตลาดตองเขาใจทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล หรือกลุมเปาหมายที่มีตอสินคาและบริการ  
โดยแนวคิดดานทัศนคติเปนดังนี้  

 - ความหมายของทัศนคต ิ
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543) ไดอางถึงแนวคิดของ John C. Mowen และ Michael 

Minor ซ่ึงใหคํานิยามของทัศนคติไววา “ทัศนคติ เปนแกนกลางของความรูสึกชอบและไมชอบ
ของบุคคล กลุม สถานการณ ส่ิงของและความคิดเห็นท่ีเรามองไมเห็น” สวนในดานวิชาการได
ใหคํานิยามของทัศนคติวา “ทัศนคติ คือ ความโนมเอียงอันเกิดจากประสบการณท่ีจะกอ
พฤติกรรมในลักษณะท่ีแสดงความชอบหรือไมชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยสมํ่าเสมอ”  
  Engel, Kollat และ Blackwell, 1968: 166 อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ (2539: 160) ได
ใหความหมายวา ทัศนคติ (Attitudes)  หมายถึง “ระเบียบของแนวความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และ
ส่ิงจูงใจท่ีเกี่ยวของกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ” ซ่ึงทัศนคติเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของการ
เปรียบเทียบ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ และผลท่ีตามมาจากการซ้ือ ทัศนคติเปนสวนประกอบสวน
หนึ่งท่ีประกอบข้ึนจากสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ บุคลิกลักษณะ ทาทาง และส่ิงจูงใจ 
(Personality Traits and Motives) และขอมูลท่ีเก็บสะสมและประสบการณในอดีต (Stored Informa- 
tion and Experience)  
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  - สวนประกอบของทัศนคต ิ 
  ทัศนคติประกอบดวย 3 สวน (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 162) คือ 

1)  องคประกอบเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจ หรือสวนของความเช่ือ (Cognitive or Belief 
Component) มีขอบเขตครอบคลุมขาวสารขอมูลและความเชื่อท่ีมีตอส่ิงของหรือปรากฏการณตาง  ๆซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีไดเก็บสะสมมา และการมีประสบการณมาจากอดีต ความเชือ่นี้เปนความเช่ือท่ีไดมาจากการ
ประเมิน ซ่ึงมักจะแสดงผลออกเปนแนวโนมทางใดทางหนึ่งวา ดีหรือไมดี ชอบหรือไมชอบ มีคุณคา
หรือไมมีคุณคา เปนตน 

2)  องคประกอบดานความชอบพอ หรือสวนของความรูสึก (Cognitive or Feeling 
Component) มีขอบเขตครอบคลุมถึงความรูสึกตางๆ รวมถึงอารมณดวย ความรูสึกเหลานี้เกดิข้ึน
จากสาเหตุหลายทาง เชน บุคลิกทาทาง หรืออุปนิสัย และส่ิงจูงใจ เปนตน ความรูสึกอาจแสดง
ออกเปน ดหีรือเลว เกลียดหรือรัก ทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไมชอบ เปนตน 

3)  องคประกอบเก่ียวกบัพฤตกิรรม หรือแนวโนมในการแสดงออก (Behavioral or 
Action-tendency Component) หมายถึง แนวโนมของการประพฤติ หรือการกระทํา ซ่ึงเปนไป
ในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงจะกลายเปนการเรียนรูในส่ิงท่ีไดปฏิบัติตอบตางๆ (Learned Responses) และ
เก็บสะสมไวในความทรงจําโดยผานสวนของประสบการณท่ีไดรับมาในอดีต (Past Experience) 
นั่นคือ สวนนี้เปนสวนของพฤติกรรม หรือทางโนมเอียงในการที่จะปฏิบัติเปนอยางใดอยางหนึ่ง ถา
หากมีทัศนคตใินทางไมดแีลว ความพรอมเพรียงในการปฏิบัติตอบทางพฤติกรรมก็จะเปนไปในทาง
พยายามโจมตี ทําลาย หรือกล่ันแกลงส่ิงนั้น  ๆ  ในทางตรงกนัขาม ถามีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้นๆ ก็จะชมเชย 
สนับสนุน ใหความชวยเหลือ อุดหนุน ชวยซ้ือ ชวยแนะนําตอๆไป เปนตน 
 ท้ังสามองคประกอบเปนแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกบัทัศนคติท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปนอกจาก 
นี้ยังแสดงใหเหน็ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง  ๆ ดังกลาวกบัข้ันตอนทางการตลาดจากความไม
รูตัวของผูใชรถยนตสวนบุคคลจนถึงการซ้ือ ซ่ึงองคประกอบตามแนวคิดนี้เปนองคประกอบท่ีเรียงลําดับ 
ต้ังแตผูบริโภคตองรูตัวและมีความร ู ตัว มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนท่ีจะเกดิความชอบข้ึนมาไดในอุดม
คติแลวท้ังสามองคประกอบดงักลาวนี้จะตองอยูในสภาวะท่ีสมดุลหรือเรียกวา “Homeostasis” เม่ือความ
สมดุลเกิดข้ึน ความรูความเขาใจของบุคคลและแนวโนมของพฤติกรรมจะสอดคลองซ่ึงกันและกัน 
  - การวัดทัศนคต ิ

 Secord (1964 อางถึงในกุณฑลี ร่ืนรมย, 2545) กลาววา Likert ไดแสดงแบบวดั
ทัศนคติ โดยกําหนดขอความทุกขอในแบบวัดทัศนคติใหมีความสําคัญเทากันหมด คะแนนของ
ผูตอบแตละคน คือผลรวมของคะแนนทุกขอในแบบวัดทัศนคติ Likert เห็นวาผูท่ีมีทัศนคติตอส่ิงใด
ก็ยอมจะมีโอกาสตอบเห็นดวยกับขอความที่สนับสนุนส่ิงนั้นก็จะมีมาก และโอกาสท่ีจะตอบไม
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เห็นดวยกับขอความท่ีตอตานส่ิงนั้นก็จะมีมาก คะแนนรวมของทุกขอจะเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นทัศนคติ
จากคําตอบในแบบวัดทัศนคติแตละคน 

 
  แนวคิดดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)         

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2542) ไดอางถึงแนวคิดของ Phillip Kotler วาสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนนิงานการตลาดเปน
ปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได กจิการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการ
วางกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 4P’s ดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาหรือผูใชรถยนตสวนบุคคลใหเกดิความพึงพอใจหรือจูงใจใหเกิดความตองการ เกิดการ
แสวงหา รวมท้ังมีการซ้ือหาผลิตภัณฑนัน้ ดวยเหตุนี้ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายจึงอาจมีหรือไมมีตัวตน
ก็ด นอกจากนี้แลวผลิตภัณฑยังหมายรวมถึงการใหบริการและแนวความคิด ท่ีเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑนัน้ ๆ ดวย ผลิตภณัฑสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

- ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง อรรถประโยชนหรือ
ผลประโยชนหรือผลประโยชนท่ีสําคัญของผลิตภัณฑท่ีใหแกผูซ้ือหรือผูบริโภคโดยตรง 

-  รูปรางผลิตภัณฑ (Actual Product หรือ Formal Product)  เปนสวนท่ี
เปนรูปลักษณของผลิตภัณฑแลวยังประกอบดวยระดับคุณภาพ คุณสมบัติหรือลักษณะเดนของ
ผลิตภัณฑนัน้ นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปแบบ ยี่หอ และบรรจุภัณฑดวย  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีลูกคา
สามารถรับรูหรือสัมผัสได 

- ประโยชนเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ (Augmented Product) หมายถึง  
ประโยชนท่ีผูซ้ือท่ีได รับเพิม่อันเนื่องมาจากการซ้ือผลิตภัณฑหลักนัน้ 

2) ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑท่ีอยูในรูปตัวเงิน ซ่ึงจะตอง
กําหนดใหถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงราคาเปนหัวใจของสวนประสมทางการตลาดท้ังหมดและเปนกลไก
ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาใหเกดิข้ึนมาได ฉะนั้นการกําหนดราคาผลิตภณัฑหรือบริการ
แตละอยางนั้น จึงข้ึนอยูกับจดุยืนของกจิการ ซ่ึงเปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ เปนสําคัญ 

3) การจัดจําหนาย (Place)  หมายถึง โครงสรางของชองทางท่ีประกอบดวย
สถาบันและกจิกรรมท่ีถูกนาํมาใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภณัฑและบริการจากองคการไปสูตลาด 
สําหรับสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกไปสูตลาดเปาหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด สวนกจิกรรมนัน้ 
เปนส่ิงท่ีชวยในการกระจายสินคา ไดแก การมีรานคาหรือมีสาขาหลายๆ สาขา มีศูนยบริการ 
รวมถึงการขนสง และการเกบ็รักษาสินคาดวย เปนตน โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการไดแก  
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 - ชองทางการจดัจําหนาย (Channel of Distribution) คือ เสนทางท่ี
สินคาหรือผลิตภัณฑและ/หรือ กรรมสิทธ์ิผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ซ่ึงเปนกลไกในการ
ทําใหสินคาผานมือจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในระบบชองทางการจัดจําหนายจงึประกอบดวย 
ผูผลิต คนกลางหรือตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค 

 - การกระจายสินคา (Physical Distribution)  คือ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญไดแก การขนสง 
การเก็บรักษาสินคา การบริหารสินคาคงคลัง เปนตน 

 นอกจากนี้การจัดจําหนายยังคํานึงถึงทําเลที่ต้ังของราน สถานท่ีจอดรถ 
ขนาดของราน การตกแตงรานท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนถึงการวางผังรานดวย 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ เปนการบอกกลาวการขยายความคิด ความเขาใจไปยังผูบริโภคไดรับรู การสงเสริม
การตลาดจึงเกีย่วของกับวิธีการตางๆ ท่ีใชส่ือความ (Communicate) ใหถึงตลาดเปาหมายไดทราบ
ถึงผลิตภัณฑท่ีตองการวามีการจําหนายผลิตภัณฑ ณ ท่ีใด  ณ ระดับราคาใด ท้ังนีเ้พือ่สรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือใหกบัผูบริโภค สําหรับการติดตอส่ือสารนั้นอาจเปนการขายโดยใชพนักงาน
ขายหรือไมใชพนักงานขายก็ได ประกอบดวยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ รวมท้ังการตลาดทางตรง 

 
  รายละเอียดเกี่ยวกับน้ํามันแก็สโซฮอล 

จากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เม่ือป พ.ศ. 2528 ท่ีทรง
เล็งเห็นวาประเทศไทยอาจประสบกับปญหาการขาดแคลนนํ้ามันและปญหาพืชผลการเกษตรมีราคา
ตกตํ่า จึงทรงมีพระราชดําริใหโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ศึกษาถึงการนําออยมาแปรรูป 
เปนแอลกอฮอล โดยการนําแอลกอฮอลท่ีผลิตไดนี้มาผสมกับน้ํามันเบนซินผลิตเปนน้ํามัน "แกส
โซฮอล" (Gasohol) เพื่อใชเปนพลังงานทดแทน (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548: ออนไลน)  

น้ํามันแกสโซฮอลท่ีออกจําหนายเปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดจากการผสมระหวาง  
เอทานอล หรือท่ีเรียกวา เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ซ่ึงเปน แอลกอฮอล บริสุทธ์ิ 99.5% โดย
ปริมาตร ผสมกับน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 91 (ชนิดท่ีมีคุณสมบัติบางตัวตางจากเบนซิน 
91 ท่ีจําหนายอยูในปจจุบัน) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน เอทานอล 1 สวน จึงไดเปนน้ํามันแกส
โซฮอล ออกเทน 95 ท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน 
มีความเหมือนกันในดานการใชงานกับรถยนตท่ีตองการออกเทน 95 สามารถใชไดกับรถยนตทุก
รุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด ไมแนะนําใหใชกบัรถยนตรุนเกาท่ีมีระบบหวัฉีดเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร  
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การผสมแอลกอฮอลลงในน้ํามันเบนซินในขางตน เปนในลักษณะของสารเติม
แตงปรับปรุงคา Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ํามันเบนซิน ซ่ึงสามารถใชทดแทน
สารเติมแตงชนิดอ่ืนท่ีนยิมใชในปจจุบัน คือ Methyl-Tertiary-Butyl-Ether (MTBE) คือ   สารท่ีได
จากการสังเคราะหจากปโตรเลียม มาเปนสารเอทานอล ซ่ึงเปน สารธรรมชาติท่ีไดจากการหมัก
พืชผลทางการเกษตร เชน มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพด  เปนตน แกสโซฮอลยังยังคงมี
คุณสมบัติอยูในเกณฑขอกําหนด ไดแก  

1. คาออกเทน ไมตํ่ากวา 95.0 คาออกเทนของน้ํามันเบนซินจะบงถึงคุณภาพใน
การตานทานการน็อค หรือ ความสามารถของน้ํามันเบนซินท่ีจะเผาไหมโดยปราศจากการน็อคใน
เคร่ืองยนต  

2. คาความดนัไอ ไมสูงกวา 65 kpa. คาความดันไอเปนคุณสมบัติอยางหน่ึงท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการระเหย ซ่ึงจะมีผลตอการสตารทเคร่ืองยนต  

3. สําหรับคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงนี้ แกสโซฮอลจะมีคุณสมบัติเหมือนกับ
น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการ ยกเวนสาร Oxygenate Compound ท่ีกําหนดใหมีการเติมใน
น้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 95 ในปริมาณ 5.5 - 11% Vol. ซ่ึงโดยท่ัวไปในน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 ท่ีใชในตลาดปจจุบัน จะเติม MTBE แตในแกสโซฮอลจะใช Ethyl Alcohol 99.5% 
ทดแทนในปริมาณ 10-11 % ซ่ึงจะยังคงทําใหคุณสมบัติในการใชงานกับเคร่ืองยนตเหมือนกนักบั
น้ํามันเบนซิน ออกเทน 95 ทุกประการ  

4. รถยนตสามารถเติมแกสโซฮอลผสมกับน้ํามันท่ีเหลืออยูในถังไดเลย โดยไม
ตองรอใหน้ํามันในถังหมด และผูใชรถไมตองดําเนนิการปรับแตงเคร่ืองยนตแตอยางใดเพราะไม
กอใหเกิดผลกระทบตอเคร่ืองยนต และมีคุณสมบัติทําใหเกิดการเผาไหมของเคร่ืองยนตท่ีสมบูรณ
ขอดีของการใชน้ํามันแกสโซฮอลตอเคร่ืองยนตคือ 

1. ชวยประหยดัเช้ือเพลิง เชนเดียวกับน้ํามันเบนซินออกเทน 95  
2. ไมมีผลกระทบตอสมรรถนะการใชงานและอัตราการเรงดีกวาหรือไมแตกตาง  

จากน้ํามันเบนซิน 95  
3. ไมตองเสียคาใชจายในการดําเนินการปรับแตงเคร่ืองยนต  
4. สามารถเติมผสมกับน้ํามันท่ีเหลืออยูในถังไดโดยไมตองรอใหน้ํามันในถังหมด  
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ผลดีตอประเทศ 
1. ชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลดการขาดดุลทางการคา  
2. ใชประโยชนจากพืชผลทางการเกษตรสูงสุดและยกระดับราคาพืชผลทาง 

การเกษตร  
3. เคร่ืองยนตมีการเผาไหมท่ีดีข้ึนทําใหชวยลดมลพษิไอเสียทางอากาศและแกไข 

ปญหาส่ิงแวดลอม  
4. สามารถลดปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดลง 20-25% ทําให

ลดคาใชจายเกีย่วกับสุขภาพของประชาชนในประเทศ  
5. ทําใหเกิดการลงทุนท่ีหลากหลายท้ังดานการเกษตรและอุตสาหกรรม (การ 

ปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548: ออนไลน)  
รายละเอยีดราคาน้ํามันแกสโซฮอลเทียบกับราคาน้าํมันเบนซิน 

ตารางท่ี 2.1   แสดงรายละเอียดราคาน้ํามันแกสโซฮอลคาออกเทน 91 และ 95 เปรียบเทียบกับราคา
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 ระหวางวันท่ี 4 พฤษภาคม 2549 ถึง วันท่ี 12 พฤษภาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(บริษัทบางจากปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 2550 : ออนไลน) 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
อัญชลี  พรพิทยวรเวทย (2540) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในการ

เลือกใชสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ผลการวิจยัพบวา ผ ู ตอบ
แบบสอบถามตอบสนองตอส่ิงกระตุนภายนอกทางดานการตลาด และส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ในดานการ
เลือกชนิดน้ํามันท่ีเติม การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือกปริมาณการซ้ือ ความถ่ีในการ
เติมน้ํามัน วิธีการจายเงิน และเวลาในการเติมน้ํามัน โดยพบวา ผ ู ตอบเลือกใชน้ํามันเบนซินพิเศษ
มากกวาน้ํามันเบนซินชนิดอ่ืน ในแตละคร้ังจะเติมน้ํามันเฉล่ียตอเดือน ๆ ละ 4-6 คร้ัง จํานวนเงินท่ี
จายแตละคร้ังประมาณ 100-200 บาท และนิยมชําระคาน้าํมันเปนเงินสด เวลาท่ีเติมน้าํมันสวนใหญ 
จะเติมเวลาน้ํามันใกลหมด และนิยมเติมกอนกลับบาน โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพ
น้ํามัน ซ่ึงตรายี่หอเชลลไดรับความนาเช่ือถือมากกวาตรายี่หออ่ืน ๆ  

ระพิณพงษ ชัยสุข (2542) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ํามันเช้ือเพลิง
รถยนต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญใชน้ํามันไรสารตะก่ัว
มากกวาชนิดอ่ืน  และสวนใหญใชบริการจากสถานีบริการของ ปตท. แตหากราคาน้ํามันของยีห่อ
อ่ืนปรับลดลงอยางนอย 25 สตางค ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 43 จะเปล่ียนไปใชยีห่ออ่ืนท่ีราคาถูก
กวาทันที ผูตอบแบบสอบถามนิยมเติมน้ํามันจากสถานบีริการที่ติดถนนใหญ เขา-ออกสะดวก และ
ไมเจาะจงสถานี จึงเติมน้ํามันสลับไปมาแลวแตสะดวก โดยสวนใหญ ผูใชรถยนตสวนบุคคลจะเติม
น้ํามันเม่ือใกลหมด โดยเฉล่ียใน  1 เดือนจะเติมน้ํามัน 4-6 คร้ัง และเติมคร้ังละ201 – 400 บาท และ
นิยมจายคาน้ํามันดวยเงินสด สถานีบริการควรอยูใกลบานหรือท่ีทํางานและควรหางจากบานหรือท่ี
ทํางานไมเกนิ 5 กิโลเมตร มีพนักงานท่ีบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว มีบริการเสริม เชน การเช็ด
กระจก และมีรานคาสะดวกซ้ือภายในสถานีดวยจะมีผลตอการเลือกใชบริการของสถานีนั้น การลด
แลกแจกแถมไมมีผลตอการเลือกใชบริการ หากจะทําการสงเสริมการตลาด ของแถมท่ีผูบริโภค
นิยม คือ ของใชในชีวิตประจําวัน เชน  น้ําดื่ม หรือทิชชู  เปนตน นอกจากนี้การศึกษาโดยใชวธีิ
วิเคราะหแบบถดถอยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ความสะดวกและความสะอาดของสถานี
บริการนั้น รองลงมาไดแก รสนิยมในการบริโภคน้ํามัน ราคาน้ํามันท่ีลดลง และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนของผูบริโภคโดยปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลทําใหความโนมเอียงในการบริโภคน้ํามันเช้ือ  
เพลิงสูงข้ึน 

ธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามันไบโอ
ดีเซลในจังหวดัเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีใชน้ํามันไบโอดีเซล 
โดยการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเฉพาะผูท่ีเคยเติมน้ํามันไบโอดีเซล จากสถานีบริการน้ํามัน 
ไบโอดีเซล 5 แหง ในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 ชุด ประมวลผลขอมูลโดยใช ความถ่ี รอยละ
และคาเฉล่ียเลขคณิต ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามรูจักน้ํามันไบโอดีเซลจากสถานีบริการ
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น้ํามันและทราบวาน้ํามันไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา และสวน
ใหญจะเติมน้ํามัน 3 – 4 คร้ังตอเดือน และมีคาใชจายในการเติมน้ํามันแตละคร้ังประมาณ 201 – 600 
บาท ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพของน้าํมันไบโอดีเซล 
ดานราคาจะตองถูกกวาราคาดีเซลธรรมดา สวนดานชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ี สถานีบริการจะตองมีอูซอมรถ ปะยาง ลางรถ เติม
ลมยางหรือน้ํา  ดานความพอใจภายหลังการใชน้ํามันไบโอดีเซล สวนใหญพอใจมากเนื่องจาก
น้ํามันไมมีกล่ินเหม็นควันดาํ และบริการของพนักงาน แตพอใจนอยเร่ืองเวลาท่ีใชในการรอเติม
น้ํามัน ดานปญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลังการใชน้ํามันไบโอดีเซล ผูตอบแบบสอบถามพบวา เกิดการ
ขัดของ เดินสะดุด กระตุก หรือมีปญหาหลังจากเปล่ียนมาใชน้ํามันไบโอดีเซล นอกจากนีย้ังพบวา
ราคาไบโอดีเซลนั้น ไมแตกตางจากราคาน้ํามันดีเซลธรรมดา และมีสถานีใหบริการนอยไมเพียงพอ
ตอความตองการทําใหตองใชเวลาในการรอเติมน้ํามันนาน แตผูตอบแบบสอบถามมีความตองการ
ท่ีจะใชน้ํามันไบโอดีเซลตอไป 

ปณิธาน  โสมประภัศร (2549) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูใชรถยนตนัง่สวนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอล โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผ ู ใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกิน 7 คน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 350 คน ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
มีความรูความเขาใจปจจัยสวนประสมทางการตลาดของแกสโซฮอล คือดานผลิตภัณฑ แกสโซฮอล
ใชแทนน้ํามันเบนซินได ดานราคา แกสโซฮอล มีราคาตํ่ากวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ดาน
ชองทางการจดัจําหนาย มีสถานีบริการแกสโซฮอลท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจงัหวัด ดานการ
สงเสริมการตลาด มีการรณรงคและประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอลพบบอยท่ีสุดทางส่ือโทรทัศน 
นอกจากนี้สวนใหญจะใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายตามลําดับ สวนทัศนคติความ
คิดเห็นและพฤติกรรม สวนใหญเช่ือวาแกสโซฮอลสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินไดจริง มีราคาถูก
กวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ซ่ึงเหมาะสมแลว และมักจะมีคาใชจายในการเติมแกสโซฮอล
มากกวาเดือนละ 4,000 บาท สวนใหญชําระดวยบัตรเครดิต และใชบริการสถานีปตท. มากท่ีสุด 
สําหรับผูเติมน้ํามันเบนซินสลับกับแกสโซฮอล สวนใหญจะเติมแกสโซฮอลประมาณ 1-2 คร้ังตอ
เดือน มีคาใชจายประมาณเดือนละ 1,001 – 1,500 บาท และมีแนวโนมจะใชแกสโซฮอลตอไป แต
รูสึกไมม่ันใจที่จะแนะนําใหผูอ่ืนใชแกสโซฮอล  และจากการวิจยัพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจะประสบปญหาสถานีบริการแกสโซฮอลมีไมเพียงพอและไมท่ัวถึง 

 
 

 


