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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาคนควาเร่ืองทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวดั 
เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  ไดเกบ็รวบรวมขอมูลจํานวน 300 ชุด ผลการศึกษาสามารถสรุป
ได 3 สวนดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
  จากผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 – 31 ป 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทา ประกอบอาชีพเปนพนกังานบริษัทเอกชน 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท ใชรถยนตเกงสองตอน ขนาดเคร่ืองยนต ไมเกิน 1,500 
ซีซี อายุการใชงานของรถยนตมากกวา 3 ป – ไมเกิน 6 ป เติมน้ํามันวนัจันทร ถึง วนัศุกร ชวงเวลา
เติมไมแนนอน เติมน้ํามันเฉล่ียเดือนละ 2 – 5 คร้ังตอเดือน เติมคร้ังละ 501 – 1,000 บาท ชําระคา
น้ํามันเปนเงินสด เติมน้ํามันท่ีสถานีบริการน้ํามันปตท. บอยท่ีสุด  
  เม่ือจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติม
เฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ 21 – 31 ป  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท รถยนตท่ี
ใชมีขนาด 1,501 – 1,800 ซีซี และสวนใหญอายุการใชงานของรถยนตมากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป 
  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน สวนใหญ
เปนเพศชาย อายุ 21 – 31 ป การศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพขาราชการ 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ และพนักงานของรัฐ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท รถยนตท่ีใชมี
ขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี และอายุการใชงานของรถยนตมากกวา 3 ป จนถึงมีอายุการใชงานมากกวา 
9 ป 
  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 
21 – 31 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
มากกวาเดือนละ 20,000 บาท รถยนตท่ีใชมีขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี และอายุการใชงานของรถยนต 
มีอัตรารอยละใกลเคียงกัน 2 ชวงอายุคือ อายุการใชงานมากกวา 9 ป และไมเกนิ 3 ป 
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  สวนท่ี 2 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอน้ํามันแกสโซฮอล 
   2.1 ดานความรู ความเขาใจท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  
   จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภณัฑน้ํามันแกสโซฮอลจากส่ือโทรทัศน รูและเขาใจวารัฐสนับสนนุใหประชาชนหัน
มาเติมน้ํามันแกสโซฮอล มากท่ีสุด รองลงมาคือ การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหสามารถประหยัด
คาใชจายในการเติมน้ํามันไดเนื่องจากราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ส่ิงท่ีผูสอบแบบสอบ 
ถามสวนใหญไมทราบคือ น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกบัรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิง
แบบคารบูเรเตอรมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถลดปริมาณไฮโดร 
คารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 20 – 25%  

เม่ือพิจารณาดานความรู ความเขาใจ    จําแนกตามพฤติกรรมการเติม 
น้ํามันแกสโซฮอล พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มีความรูความเขาใจ
มากท่ีสุดวารัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 92.5 และมี
ความรูความเขาใจนอยท่ีสุดวาน้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบ
เช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร คิดเปนรอยละ 37.4 

สวนผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน  มีความรูความเขาใจ 
มากท่ีสุดวาการเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลด
การขาดลดทางการคา คิดเปนรอยละ 100  และมีความรูความเขาใจนอยท่ีสุดวา น้ํามันแกสโซฮอล
ไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร คิดเปนรอยละ 62.8 

สําหรับผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล   มีความรูความเขาใจมากท่ีสุดวา 
รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 87.3  และมีความรูความ
เขาใจนอยท่ีสุดวาการเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึน ชวยลดมลพิษ ไอ
เสียทางอากาศ  คิดเปนรอยละ 53.5 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลสรุประดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามพฤติกรรม 
      การเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

ประเด็นท่ีมีความรูและเขาใจ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน  
ระดับความรู 
ความเขาใจ 

เติมเฉพาะน้ํามันแกส
โซฮอล 

เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ
กับน้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

มากท่ีสุด รัฐบาลสนับสนุนให
ประชาชนหนัมาเติม
น้ํามันแกสโซฮอล 

(92.5%) 

การเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สามารถชวยลดการนําเขา
น้ํามันเช้ือเพลิงจากตาง 

ประเทศ ลดการขาดดุลทาง
การคา (100%) 

รัฐบาลสนับสนุนให
ประชาชนหนัมาเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล (87.3%) 

 
นอยท่ีสุด 

น้ํามันแกสโซฮอลไม 
แนะนําใหใชกบัรถยนต 
ทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิง 

แบบคารบูเรเตอร 
(37.4%) 

น้ํามันแกสโซฮอลไม 
แนะนําใหใชกบัรถยนต 
ทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิง

แบบ คารบูเรเตอร 
(62.8%) 

การเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
ทําใหเคร่ืองยนตมีการเผา 
ไหมดีข้ึน ชวยลดมลพิษ  

ไอเสียทางอากาศ 
(53.5%) 

 
2.2 ดานความคิดเห็น 
2.2.1 ดานความคิดเห็นตอผลิตภัณฑ  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความคิดเห็นตอ 

ผลิตภัณฑในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความคิดเหน็วา การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศชวยลดการขาดดุลการคา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.33)  รองลงมาคือ ตรา
ยี่หอน้ํามันแกสโซฮอลท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการเลือก (3.14)  

 เม่ือพิจารณาดานความคิดเหน็ตอผลิตภัณฑ      จําแนกตามพฤติกรรมการ 
เติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเหน็ตอ
ผลิตภัณฑ อยูในระดบัปานกลางทุกหวัขอ โดยมีความคิดเห็นวา การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลด
การนําเขาจากตางประเทศ ชวยลดการขาดดุลทางการคา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.12) รองลงมาคือ 
น้ํามันแกสโซฮอลมีคุณภาพสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 ไดจริง (3.04)  
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สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน  
มีความคิดเหน็ตอผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ในหัวขอการเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนําเขา
จากตางประเทศ ชวยลดการขาดดุลทางการคา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (4.14)  รองลงมาคือ ตรายี่หอ
น้ํามันแกสโซฮอลท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการเลือก (3.86)  และมีความเห็นตอ
ผลิตภัณฑในระดับปานกลาง ในหวัขอน้ํามันแกสโซฮอลมีอัตราการส้ินเปลืองหรือระเหยสูงกวา
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.50)  รองลงมา คือ การเติมน้ํามันแกส
โซฮอลสามารถชวยประหยดัคาน้ํามันเช้ือเพลิงไดเม่ือเทียบกับอัตราการส้ินเปลืองหรือการระเหย
ของเช้ือเพลิง (3.32)   

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล    มีความคิดเหน็ตอ 
ผลิตภัณฑ อยูในระดบัปานกลางทุกหวัขอ โดยมีความคิดเห็นวา การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลด
การนําเขาน้ํามันจากตางประเทศชวยลดการขาดดุลการคา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.36)   รองลงมา คือ  
ตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอลท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการเลือก (3.21)  

2.2.2 ดานความคิดเห็นตอราคา 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความคิดเห็นตอราคา   

ในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความคิดเห็นวา น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือรัฐบาล
ยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
(3.39) รองลงมาคือ ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 
เหมาะสมแลว (2.66)  

เม่ือพิจารณาดานความคิดเหน็ตอราคา         จําแนกตามพฤติกรรมการเติม 
น้ํามันแกสโซฮอล พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญ มีความเหน็
ตอราคา ในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความคิดเหน็วา น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือ
รัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 มีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (3.19) รองลงมาคือ ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 
95 เหมาะสมแลว (2.69)  

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มี 
ความคิดเหน็ตอราคา ในระดบัมาก โดยมีความเหน็วา น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือรัฐบาล
ยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
(4.32) รองลงมาในระดับปานกลาง คือ ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคาน้ํามันเบนซินออก
เทน 91 และ 95 เหมาะสมแลว (3.00)  
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สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นตอ 
ราคา อยูในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความคิดเหน็วา น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือ
รัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 (3.41) มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 91 
และ 95 เหมาะสมแลว (2.59) 

2.2.3 ดานความคิดเห็นตอชองทางการจัดจําหนาย 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความคิดเห็นตอ 

ชองทางการจดัจําหนาย ในระดับปานกลางทุกหวัขอ โดยมีความคิดเหน็วา สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ 
หองน้ําสะอาด เปนตน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.20)  รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมี
บริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เดนิทางสะดวกเขาถึงไดงาย (2.87)  

เม่ือพิจารณาดานความคิดเหน็ตอชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตาม 
พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มี
ความเหน็ตอชองทางการจัดจําหนาย ในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความเห็นวา สถานีบริการ
น้ํามันแกสโซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง ราน
สะดวกซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (3.11)  รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลมีบริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เดินทางสะดวกเขาถึงไดงาย (2.95)  

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มี 
ความคิดเหน็ตอชองทางการจัดจําหนาย ในระดับมาก โดยมีความเหน็วา สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ 
หองน้ําสะอาด เปนตน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.82) รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมี
บริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เดนิทางสะดวกเขาถึงไดงาย (3.55) และความ
คิดเห็นตอชองทางการจัดจําหนาย ระดับปานกลาง ในหัวขอ สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีหัว
จายมากเพียงพอไมตองรอรับบริการนาน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.14) รองลงมาคือ สถานบริการ
น้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอ นอกเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม และจังหวดัอ่ืน ๆ (3.00)  

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นตอ 
ชองทางการจดัจําหนายในระดับปานกลาง โดยมีความเห็นวา สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองมี
บริการอ่ืนใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ หองน้าํ
สะอาด เปนตน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.18) รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการ
เพียงพอในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เดินทางสะดวกเขาถึงไดงาย (2.70) และมีความคิดเหน็ตอ
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ชองทางการจดัจําหนายในระดับนอย ในหวัขอสถานบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอ 
นอกเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และจังหวดัอ่ืน ๆ (2.41) 

2.2.4 ดานความคิดเห็นตอการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความคิดเห็นตอ 

การสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความคิดเหน็วา สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการเติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการ
อบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได และหวัขอพนักงานขายภายในสถานีบริการควรให
ความรูแกลูกคาเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลได มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.41) รองลงมาคือ สถานีบริการ
น้ํามันแกสโซฮอล ควรมีการสงเสริมการขายดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การแจกของแถม คูปองสะสม
ชิงโชค เปนตน (3.31)  

เม่ือพิจารณาดานความคิดเหน็ตอการสงเสริมการตลาด  จาํแนกตาม 
พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มี
ความเหน็ตอการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความเห็นวา พนักงานขาย
ภายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลได มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (3.29)  
รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกบัลูกคาได  (3.28)  

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มี 
ความคิดเหน็ตอการสงเสริมการตลาด ในระดับมาก โดยมีความเห็นวา พนักงานขายภายในสถานี
บริการควรใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลได มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (4.18)  รองลงมาคือ 
ควรมีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ มากข้ึนเพือ่รณรงคสงเสริมใหคนหนัมาเติมน้ํามันแกสโซฮอลมาก
ข้ึนและหวัขอสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได (4.05) และความ
คิดเห็นตอการสงเสริมการตลาด ระดับปานกลาง ในหวัขอ การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับน้ํามัน
แกสโซฮอลมีอยางตอเนื่องและเพยีงพอ และการประชาสัมพันธความรูเกีย่วกับน้ํามันแกสโซฮอล
ชัดเจนเขาใจงาย (3.14)  

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นตอ 
การสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลางทุกหัวขอ โดยมีความเห็นวา สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการเติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการ
อบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (3.41) รองลงมาคือ พนักงาน
ขายภายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับน้าํมันแกสโซฮอลได (3.39) 
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   2.3 ดานแนวโนมพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
2.3.1 พฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
จากการศึกษาโดยเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม  ท่ีใชรถยนตนั่งสวน 

บุคคล ประเภทเติมน้ํามันเบนซิน และมีระบบเช้ือเพลิงแบบหวัฉีด ท่ีสามารถเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
ท้ังท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล และไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลอยูในปจจุบัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในสัดสวน 50:50 ตามลําดับ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม      สวนใหญมีพฤตกิรรมการเติม 
น้ํามันเบนซิน 91 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคือ เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล คิดเปน
รอยละ 35.7   และเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน คิดเปนรอยละ 14.3  และเติมเฉพาะ
น้ํามันเบนซิน 95  คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ 
   2.3.2  แนวโนมพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล  ของผูท่ีเติมเฉพาะ  
น้ํามันแกสโซฮอล 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล  
จะเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 คิดเปนรอยละ 36 และนํ้ามันแกสโซฮอล 91 คิดเปนรอยละ 35.3 
ซ่ึงเปนอัตราท่ีใกลเคียงกันสวนใหญจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลมาแลว 4-6 เดือน  มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 33.6 รองลงมา คือ เติมมาแลวเกินกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 21.5  และโดยสวนใหญคิดวาน้าํ
แกสโซฮอลมีคุณภาพดีกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.8  รองลงมาคือ คิดวา
น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดเีทากัน คิดเปนรอยละ 22.4  และคิดวารถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล
กับรถยนตท่ีเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไปมีสมรรถนะไมแตกตางกัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.0  
รองลงมาคือ แตกตางกัน คิดเปนรอยละ 30.8   

สวนใหญมีแนวโนมจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล มากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ 57.0 และรองลงมาคือไมแนใจ คิดเปนรอยละ 32.7 สาเหตุท่ีไมแนใจเน่ืองจาก ไม
แนใจวาผูอ่ืนจะรูสึกอยางไร และเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีจะเติมหรือไมเติม   

นอกจากนี้สวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมท่ีจะเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
ตอไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาคือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 28.1 เนื่องจากไมแนใจวา
สถานีบริการน้ํามันจะบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกสถานีหรือไม และคิดวาราคาไมตางกันจะเติม
อะไรก็ได  

สวนดานความคิดเห็นท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล สวนใหญมีความ 
คิดเห็นในระดบัปานกลาง (3.14) โดยมีเหตุผลเพ่ือชวยชาติประหยดัตนทุนลดการเขาน้ํามันลดการ
ขาดดุล และเพราะการรณรงคสงเสริมใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลของรัฐบาลและเอกชน  (3.23) มาก
ท่ีสุด รองลงมา เพราะนํ้ามันแกสโซฮอลราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป (3.15) และคุณภาพไมตาง
จากน้ํามันเบนซินท่ัวไป (2.95) ตามลําดับ 
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2.3.2 แนวโนมพฤตกิรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล ของผูท่ีเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน  

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถาม        ท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล  
สลับกับน้ํามันเบนซิน สวนใหญจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลมาแลวเกินกวา 1 ป มากท่ีสุดคิดเปน    
รอยละ 30.2 รองลงมาคือ เติมมานอยกวา 1 เดือน และเติมมาแลว 4-6 เดือน มีสัดสวนเทากนั คิด
เปนรอยละ 20.9  โดยจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลเฉล่ียเดือนละ 1-2 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.5 
รองลงมา คือเติมเฉล่ียเดือนละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 39.5  ในการเติมน้ํามันแกสโซฮอลแตละ
คร้ังจะใชจํานวนเงินเฉล่ียคร้ังละไมเกนิ 500 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.5 และรองลงมาเฉล่ีย
คร้ังละ 501 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.9 โดยสวนใหญจะเติมท่ีสถานีบริการ ปตท. มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 53.4 รองลงมาคือ สถานีบริการบางจาก เชลล และเอสโซ ในอัตราสัดสวนเทากัน
รอยละ 14  ดานการเปรียบเทียบคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป สวนใหญมี
ความเหน็วา น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดเีทากัน มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมาคือ คิดวา
น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวา คิดเปนรอยละ 27.9  

สวนใหญมีแนวโนมจะเติมน้าํมันแกสโซฮอลตอไป มากท่ีสุดคิดเปน   
รอยละ 72.1 และรองลงมาคือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 16.3 เหตุผลท่ีไมแนใจ เนื่องจากคิดวา
คุณภาพไมตางกันจะเติมอะไรก็ไดตามแตจะสะดวก   

ดานเหตุผลท่ีเลือกเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญ 
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยสวนใหญเหน็วา น้ํามันแกสโซฮอลมีราคาถูกกวาน้าํมัน
เบนซินท่ัวไป (3.92) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชวยชาติประหยดัตนทุน ลดการนําเขาน้ํามันลดการ
ขาดดุลการคา (3.79)  
   2.3.3 แนวโนมพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล ของผูท่ีไมเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล 

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล  สวน 
ใหญคิดวา ราคาไมแตกตางกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป จึงไมเห็นความสําคัญท่ีจะตองเปล่ียน มากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมาคือ ไมแนใจในคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทนน้ํามัน
เบนซินท่ัวไปได คิดเปนรอยละ 56.0  และสวนใหญคิดวาน้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวาน้ํามันแกส
โซฮอล มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดีเทา ๆ กัน คิดเปนรอย
ละ 48 ดานการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
สวนใหญไมแนใจ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.3 เนื่องจากไมไดสนใจมากนัก และไมมีหนวยงาน
ภาครัฐมายืนยนัอยางจริงจังถึงสมรรถนะเม่ือเปล่ียนมาใชน้ํามันแกสโซฮอล  รองลงมา คิดวา
แตกตางกัน คิดเปนรอยละ 29.3  และไมแตกตางรอยละ 15.4 ตามลําดับ  
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ดานแนวโนมพฤติกรรมจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต สวนใหญมี 
แนวโนมจะเติม มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 48.7 รองลงมาคือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 33.3 เนื่องจาก
ไมแนใจในคุณภาพ และจํานวนสถานีบริการน้ํามันจะมีบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกแหงหรือไม   

ดานการแนะนาํใหผูอ่ืนเติมน้าํมันแกสโซฮอล สวนใหญไมแนใจท่ีจะ 
แนะนํา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.9 เนื่องจากตนเองก็ยงัไมไดเติม  และคิดวาเปนสิทธิสวนบุคคล
ท่ีจะเติมหรือไม รองลงมาคือ แนะนํา คิดเปนรอยละ 37  และไมแนะนาํ รอยละ 15.1 ตามลําดับ  
   
  สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล  

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาและ 
อุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด สวนใหญมี
ความคิดเหน็ตอดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด โดยเห็นวา ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ี
นาสนใจดึงดูดใหใชบริการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ใน
หัวขอ จํานวนหัวจายมีนอยทําใหรอนาน และราคาน้ํามันแกสโซฮอลไมแตกตางกบัน้ํามันเบนซิน
ท่ัวไปทําใหไมนาสนใจ สวนปญหาและอุปสรรคท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความเหน็วาเปนปญหา
นอยท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ โดยประเดน็ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ น้ํามันแกสโซฮอลหมดเร็วกวา
การเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
  เม่ือจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ี
เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล และผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญไมตางกัน คือ มีความคิดเหน็
ตอดานการสงเสริมการตลาด มากท่ีสุด ในหัวขอไมมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจดงึดูดใหใช
บริการ รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑ ในประเดน็หวัขอ 
จํานวนหวัจายมีนอยทําใหรอนาน ราคาน้ํามันแกสโซฮอลไมแตกตางกันน้ํามันเบนซินท่ัวไปทําให
ไมนาสนใจ และนํ้ามันหมดเร็วกวาการเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป ตามลําดับ ยกเวนประเด็นยอยดาน
การสงเสริมการตลาด ในหวัขอ โฆษณาไมจูงใจ/ไมนาสนใจใหเกดิความตองการอยากใช ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้าํมันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นในระดับมาก สวนผูท่ีเติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความเห็นในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผล 
  การคนควาอิสระเร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  ใชแนวคิดดานทัศนคติ (Attitude) และทฤษฎีเกีย่วกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. แนวคิดดานทัศนคติ ประกอบดวย 3 สวน คือ องคประกอบเกีย่วกับความรู 
ความเขาใจ หรือสวนของความเช่ือ องคประกอบดานความชอบพอ หรือสวนของความรูสึก และ
องคประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือแนวโนมในการแสดงออก จากการวเิคราะหในแตละ
องคประกอบท่ีสําคัญ พบวา  
  1.1 องคประกอบเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ หรือสวนของความเชื่อ 
  จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู ความเขาใจตอน้ํามัน
แกสโซฮอลในทุกหวัขอ โดยมีความรูและความเขาใจมากท่ีสุดวารัฐสนับสนุนใหประชาชนหนัมา
เติมน้ํามันแกสโซฮอล (รอยละ88.3) รองลงมาคือ การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหสามารถประหยัด
คาใชจายในการเติมน้ํามันได เนื่องจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 สวนหัวขอท่ีผูตอบ
แบบสอบถามรูและเขาใจนอยท่ีสุดคือ  น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมี
ระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร (รอยละ47.7) รองลงมาคือ การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถลด
ปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 20-25%  

สอดคลองกับผลการศึกษาของปณิธาน โสมประภัศร (2549) เร่ือง ทัศนคติของ 
ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอแกสโซฮอล  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความรู ความเขาใจตอแกสโซฮอลในทุกหวัขอ แตหวัขอยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมี
ความรู ความเขาใจมากท่ีสุดคือ แกสโซฮอลใชแทนน้ํามันเบนซินได   สวนหวัขอท่ีรูและเขาใจนอย
ท่ีสุด คือ แกสโซฮอลใชไดกบัรถยนตระบบหัวฉีดทุกรุนท่ีผลิตต้ังแตป1995 จนถึงปจจุบัน    
  ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) เร่ือง ทัศนคติ
ของผูบริโภคตอน้ํามันไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู
และความเขาใจไมครบทุกหวัขอ โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจมากท่ีสุด คือ ทราบวา
น้ํามันไบโอดีเซลมีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา และหวัขอท่ีรูและเขาใจนอยท่ีสุดคือ สถานี
บริการน้ํามันไบโอดีเซลมีจาํนวนกี่แหงในจังหวดัเชียงใหม และต้ังอยูท่ีใดบางในจังหวัดเชียงใหม 
  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้าํมันแกสโซฮอล และผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความรู ความเขาใจ
มากท่ีสุด ในประเด็นเดียวกนัวารัฐสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชน้าํมันแกสโซฮอล (รอยละ 92.5 
และรอยละ87.3) ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน
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มีความรู ความเขาใจมากท่ีสุดวา การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง
จากตางประเทศลดการขาดดุลทางการคา(รอยละ 100) 

สวนขอท่ีมีความรู ความเขาใจนอยท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามัน 
แกสโซฮอล และผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน รูและเขาใจนอยท่ีสุด ในประเด็น
เดียวกันวา  น้าํมันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลงแบบคารบูเรเตอร 
(รอยละ 37.4 และรอยละ 62.8) ตามลําดับ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล รู
และเขาใจนอยท่ีสุดวา การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึน ชวยลดมลพษิ 
ไอเสียทางอากาศ (รอยละ 53.5) รองลงมาคือ น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกบัรถยนตทุกรุนท่ี
มีระบบเช้ือเพลงแบบคารบูเรเตอร (รอยละ 50.7) ซ่ึงมีจํานวนเกนิกวากึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีไมเติมน้าํมันแกสโซฮอล 
   
  1.2 องคประกอบเกี่ยวกับดานความคดิเห็น 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ       
ปานกลางในทุกดาน ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาดในหวัขอ สถานีบริการ
น้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได และพนกังานขายภายในสถานีบริการ
ควรไดความรูแกลูกคา (3.41) รองลงมาคือ ดานราคา ในหัวขอ น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้
เม่ือรัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้าํมันแกสโซฮอล 95 (3.39) 
ดานผลิตภัณฑ ในหัวขอ การใชน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ชวยลด
การขาดดุลทางการคา (3.33) และดานชองทางการจัดจําหนาย ในหวัขอ สถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลตองมีบริการอ่ืน ใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวก
ซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน (3.20) 

สอดคลองกับผลการศึกษาของปณิธาน โสมประภัศร (2549) เร่ือง ทัศนคติของ 
ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอแกสโซฮอล  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีความคิดเห็นตอแกสโซฮอลในทุกดานระดบัปานกลาง  แตมีความคิดเห็นดานชองทาง
การจัดจําหนายมากท่ีสุด ในหัวขอ สถานีบริการแกสโซฮอลไมเพียงพอตอความตองการ 
  ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) เร่ืองทัศนคติของ
ผูบริโภคตอน้ํามันไบไอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดระดับนอย  แตมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด ในหวัขอ 
คุณภาพของน้าํมันไบโอดีเซล  
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  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้าํมันแกสโซฮอลและผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดในดานเดียวกัน คือ ดานการสงเสริมการตลาด โดยผูท่ีเติมเฉพาะ
น้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นท่ีคาเฉล่ียสูงสุดในหัวขอ พนักงานขายภายในสถานีบริการควรให
ความรูแกลูกคาได (3.29)  สวนผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล  มีคาเฉล่ียสูงสุดในหัวขอ สถานีบริการ
น้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได  (3.41)   

สวนผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน        มีความคิดเหน็ระดับมาก 
ในดานราคา ซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในหัวขอ น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือรัฐบาลยกเลิกการ
ผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 (3.39) 
     
  1.3 องคประกอบดานพฤติกรรม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้าํมันแกสโซฮอลและ ท่ีเติม
น้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน  สวนใหญมีแนวโนมท่ีจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป 
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลในปจจุบัน มีแนวโนมท่ีจะเติมน้ํามันแกส
โซฮอลในอนาคต  เนื่องจากคาดวาราคาน้ํามันแกสโซฮอลจะถูกกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
  สวนประเด็นการแนะนําผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ี
เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน  มีความเหน็
สอดคลองกัน คือจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลไมแนใจท่ีจะแนะนําผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล  
  ดานการเปรียบเทียบคุณภาพ จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเหน็สอดคลองกับพฤติกรรมการเติม โดยผูตอบแบบสอบถามท่ี
เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลคิดวาน้ํามันแกสโซฮอลดีกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป ในขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน คิดวาน้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดี     
เทา ๆ กัน สวนผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลคิดวาน้ํามันเบนซินดีกวา  
  ดานการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามัน
เบนซินท่ัวไป จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน พบวาผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและผูท่ี
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความเห็นสอดคลองกัน โดยมีความเห็นวา 
สมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไปไมแตกตางกัน ในขณะท่ีผูท่ี
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีความเหน็วาไมแนใจ ในการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติม
น้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
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ขอคนพบ 
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคนควาแบบอิสระ เร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวน

บุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  พบวา 
ดานขอมูลท่ัวไป พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ 21-

31 ป และพบผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุไมเกนิ 20 ป และชวงอายุต้ังแต 51 ปข้ึนไป มีจํานวน
นอยท่ีตอบแบบสอบถาม นอกจากนีย้ังพบวาสวนใหญมีสถานภาพโสดและสมรสตามลําดับ มีการ 
ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  แตพบผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวามธัยมศึกษา
และสูงกวาปริญญาโทพบนอยมาก  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ
เปนพนกังานบริษัทเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ และพนกังาน
ของรัฐ และพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางและไมไดประกอบอาชีพมีจํานวนนอยท่ีตอบ
แบบสอบถาม นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชรถยนตเกงสองตอน ขนาด
เคร่ืองยนตไมเกิน 1,500 ซีซี มากท่ีสุด และเติมน้ํามันในวนัจันทร ถึง ศุกร แตชวงเวลาเติมไม
แนนอน และสวนใหญชําระคาน้ํามันเปนเงินสด 

นอกจากนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและผูท่ีไมเติม
น้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญเปนเพศหญิง ในขณะท่ีผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ําเบนซิน 
สวนใหญเปนเพศชาย และพบวาผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001 – 15,000 บาท ในขณะท่ีผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 20,000 
บาท สวนผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 
บาท นอกจากนี้พบวาผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลและเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน
สวนใหญมีอายุการใชรถยนตมากกวา 3 ป จนถึงมีอายกุารใชงานมากกวา 9 ป ในขณะท่ีผูท่ีไมเติม
น้ํามันแกสโซฮอล มีอายุการใชงานของรถยนต ไมเกิน 3 ป และอายกุารใชงานเกนิกวา 9 ป 

ดานความรู ความเขาใจ พบวา   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับ 
น้ํามันแกสโซฮอลจากโทรทัศน และพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล และ
ผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความรู ความเขาใจมากท่ีสุด ในประเดน็เดียวกนัวารัฐสนับสนุนให
ประชาชนหนัมาใชน้ํามันแกสโซฮอล สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับ
น้ํามันเบนซินมีความรู ความเขาใจมากท่ีสุดวา การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขา
น้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลดการขาดดุลทางการคา 

สวนขอท่ีมีความรู ความเขาใจนอยท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามัน 
แกสโซฮอล และผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน รูและเขาใจนอยท่ีสุดในประเดน็
เดียวกันวา  น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลงแบบคารบูเรเตอร  
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สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล รูและเขาใจนอยท่ีสุดวา การเติมน้ํามันแกส
โซฮอลทําใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึน ชวยลดมลพิษ ไอเสียทางอากาศ รองลงมาคือ น้ํามันแกส
โซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลงแบบคารบูเรเตอร ซ่ึงมีจํานวนเกินกวากึง่
หนึ่งของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล ท่ีมีความรู ความเขาใจในประเด็นดังกลาว
นอย  

ดานความคิดเห็น พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล และผู
ท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นในระดับเดียวกัน ดานการสงเสริมการตลาด โดยผูท่ีเติม
เฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอลใหความสําคัญเร่ือง พนักงานขายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคา
ได สวนผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลใหความสําคัญเร่ือง สถานีบริการควรจัดทําคูมือหรือเอกสาร
เกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการบอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลได สวนผูท่ีเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซินใหความสําคัญกับดานราคาเปนหลัก  

ดานพฤติกรรมพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล และ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีแนวโนมจะเติมน้ํามันแกส
โซฮอลตอไป และจะแนะนําใหผูอ่ืนมาเติมน้ํามันแกสโซฮอลดวย ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ี
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีแนวโนมท่ีจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต เนื่องจากคาดวาน้ํามัน
แกสโซฮอลจะมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป แตไมแนใจท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนหันมาเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล  

นอกจากนี้ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลเห็นวา
น้ํามันแกสโซฮอลดีกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สลับกับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นวาน้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันเบนซินมีคุณภาพไมตางๆ กัน 
สวนผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีความเห็นวาน้ํามันเบนซินมีคุณภาพดีกวา  สาเหตุท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลเพราะ ราคาไมแตกตางกับน้ํามันเบนซินท่ัวไปมากนัก จึง
ไมเห็นความสําคัญตองเปล่ียน และไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลมากพอ ทําใหไมเติม
น้ํามันแกสโซฮอล  

ดานการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลและนํ้ามัน
เบนซินท่ัวไป ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สลับกับน้ํามันเบนซิน มีความเห็นตรงสอดคลองกันวา สมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกส
โซฮอลและนํ้ามันเบนซินท่ัวไป ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีความเห็นวา
ไมแนใจ  
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ดานปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและเติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน สวนใหญมีปญหาและอุปสรรคไมตางกัน โดยมีความเห็นตอปญหา
ดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในหัวขอ ไมมีรายการสงเสริมการขายที่
นาสนใจดึงดูดใหใชบริการ รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย คือจํานวนหัวจายมีนอยทําใหรอ
นาน ดานราคา คือ ราคาน้ํามันแกสโซฮอลไมแตกตางกับน้ํามันเบนซินท่ัวไปทําใหไมนาสนใจ และ
ดานผลิตภัณฑ คือ น้ํามันหมดเร็วกวาการเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป  

ดานขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เสนอขอเสนอแนะให มีการรับรอง
มาตรฐานดานคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอล เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ดานราคาเสนอ
ใหลดราคาน้ํามันแกสโซฮอลลง เพื่อสงเสริมใหผูใชรถยนตหันมาเติมมากข้ึน ดานชองทางการจัด
จําหนาย ควรมีบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกสถานีบริการ และควรเพิ่มหัวจายน้ํามัน เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูบริโภค และดานการสงเสริมการตลาด เสนอใหมีการอบรมพนักงานและจัดทํา
คูมือแนะนําการเติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงแนะนําใหกับผูใชรถยนตใหทราบวารถยนตของตน
สามารถเติมไดหรือไม และควรจัดรายการสงเสริมการขาย เชน มีการแถมน้ํา ทิชชู หรือการชิงโชค 
เปนตน  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  มีขอเสนอแนะจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ  
  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู ความเขาใจเปน
อยางดีท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล และทราบวาการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลมีสวนชวยลดคาใชจายในการเติมน้ํามัน ลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ นอกจากนี้
ผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสวนใหญ มีแนวโนมท่ีจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป และผูท่ียังไมได
เติมน้ํามันแกสโซฮอลก็มีแนวโนมท่ีจะเติมในอนาคต แตสวนหน่ึงท่ียังไมเติมและไมแนใจท่ีจะ
แนะนําผูอ่ืนใหหันมาเติมนัน้ เกิดจากการท่ีไมมีขอมูลท่ีเพียงพอ และไมมีหนวยงานภาครัฐยนืยนัถึง
คุณภาพของน้าํมันแกสโซฮอลอยางจริงจัง แมปจจบัุนมีการผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธมาก
ยิ่งข้ึน ก็เปนเพียงกระตุนใหเกิดความสนใจเทานั้น แตยังขาดการใหความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกส
โซฮอลอยางจริงจัง อีกท้ังภาคเอกชนโดยเฉพาะสถานบีริการน้ํามันแกสโซฮอล ก็ขาดการมีสวน
รวมในการใหความรูอยางจริงจังดวย 
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  จึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑดังตอไปนี ้
1. ภาครัฐ ควรมกีําหนดมาตรฐานของนํ้ามันแกสโซฮอล เพื่อวัดคุณภาพของ 

น้ํามันแกสโซฮอลของผูใหบริการทุกสถานี และสรางความม่ันใจในคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอล 
2. ภาครัฐและเอกชนผูใหบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกตรายี่หอ ควรรวมมือกัน 

ในการผลิตส่ือเพื่อใหความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกันน้ํามันแกสโซฮอล  
3. ใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวน้ํามันแกสโซฮอล อยางตอเนื่อง ผานส่ือสาธารณะและ 

ผานสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกแหง 
4. ในระยะยาวผูผลิตน้ํามันแกสโซฮอล ตองวางแผนการผลิตใหสามารถผลิต 

น้ํามันแกสโซฮอล เพิ่มข้ึนได ตามความตองการที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  
  ดานราคา  
  จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลใหหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอลสวนหนึ่งมา
จากราคาของน้ํามันแกสโซฮอลท่ีถูกกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา ผูท่ีไมเติม
น้ํามันแกสโซฮอลเหตุผลเพราะ ราคาน้ํามันแกสโซฮอลกับราคาน้ํามันเบนซินท่ัวไปไมตางกันจึงไม 
เห็นความสําคัญท่ีจะตองเปล่ียน  

ดังนั้นวิธีการท่ีสงเสริมใหคนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอลมากข้ึน  คือ การกําหนด 
ราคาน้ํามันแกสโซฮอล ใหมีราคาตํ่ากวาราคานํ้ามันเบนซินท่ัวไป อยางเห็นไดชัด จะทําใหคนหนั
มาเติมน้ํามันแกสโซฮอลมากยิ่งข้ึน  
  ดานชองการการจัดจําหนาย 
  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วา จํานวนหวัจายมีนอย
ทําใหรอนาน และความไมเพียงพอของสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล  

ดังนั้นสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองพิจารณาถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับ 
จํานวนหวัจายน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการพัฒนาระบบการใหบริการ เพื่อใหสามารถบริการลูกคา
ไดอยางรวดเร็วไมตองรอนาน นอกจากจะเปนการสรางความประทับใจในบริการแลว ยังสามารถ
เพิ่มจํานวนและยอดขายไดเม่ือบริการใหรวดเร็วข้ึน  
  นอกจากนี้ผูใหบริการน้ํามันทุกราย ควรพิจารณาท่ีจะขยายการใหบริการน้ํามัน
แกสโซฮอล ใหมีในทุกสถานีบริการน้ํามันของตน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน 
ในขณะเดยีวกนัเปนการสรางความม่ันใจ และทําใหตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอลไดงายข้ึน 
เนื่องจากมีหัวจายน้ํามันแกสโซฮอลในทุกสถานีบริการ สะดวกในการเติม ซ่ึงอาจสงผลตอผูท่ีเติม
น้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน และผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล หันมาเติมน้ํามันแกส
โซฮอลมากข้ึนไดอีกทางหนึ่งดวย  
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  ดานการสงเสริมการตลาด 
  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความเห็นในระดับมาก 
ในดานการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดการสงเสริมการตลาดท่ีดึงดูดใจ รวมถึง
ขาดการแนะนําความรูเกีย่วกบัน้ํามันแกสโซฮอลอยางตอเนื่อง ทําใหไมจูงใจท่ีจะหนัมาเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล ซ่ึงเม่ือขาดความรูท่ีถูกตองทําใหไมแนใจ วาเม่ือเติมน้ํามันแกสโซฮอลไปแลวในระยะ
ยาวจะสงผลตอเคร่ืองยนตอยางไร  

นอกจากนี้จากการศึกษา พบวา ดานความรู ความเขาใจ    ประเด็นท่ีผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญไมรูไมเขาใจมากท่ีสุด คือ น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุก
รุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร  และยังพบอีกวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเหน็
เกี่ยวกับคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอล ตามพฤติกรรมการเติม กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติม
เฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล มีความเหน็วาน้าํมันแกสโซฮอลดีกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป ผูท่ีเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความเห็นวาน้ํามันท้ังสองชนิดมีคุณภาพดีเทา ๆ กัน ในขณะท่ี
ผูท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีความเหน็วาน้ํามันเบนซินดีกวา สะทอนท่ีเห็นวาผูบริโภคนั้นขาด
ขอมูลท่ีแทจริงเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล ท้ังในดานคุณสมบัติ คุณภาพของน้าํมัน รวมถึง
ขอแนะนําในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
  ดังนั้นในดานการสงเสริมการตลาดมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ภาครัฐและเอกชนรวมกันจดัทําส่ือ เพื่อการประชาสัมพันธสงเสริมความรู 
เกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล ในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง นอกเหนือจากโฆษณาเชิญชวนใหเติม
น้ํามันแกสโซฮอล เชน การจัดทําเปนคูมือเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอล การจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธในสถานีบริการน้ํามัน ณ จุดท่ีผูใชบริการสามารถอานได เชน บริเวณหองน้ํา จุดพัก
ท่ีสถานีบริการเติมไวให หรือจัดทําปายต้ังหนารถขณะใหบริการน้ํามัน เพื่อใหในระหวางท่ีรอ 
สามารถใหความรูเกี่ยวกับน้าํมันแกสโซฮอลไปดวย รวมถึงการประชาสัมพันธผานส่ือสาธารณะ 
เชน โทรทัศน วิทยุ และ การจัดทําเว็ปไชดใหความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล เปนตน  

2. จัดรายการสงเสริมการขายตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจหันมาเติม 
น้ํามันแกสโซฮอลมากข้ึน เชน มีน้ําแจกใหเม่ือเติมน้ํามันแกสโซฮอลเกิน 800 บาทตอคร้ัง หรือเกบ็
สะสมแสตมปเพื่อแลกของรางวัล เปนตน 

3. จัดการอบรมใหกับพนกังานผูใหบริการเติมน้ํามัน เพื่อจะไดใหขอมูลท่ี 
ถูกตองกับลูกคาได รวมถึงเปนการสรางความม่ันใจใหกับพนักงานผูใหบริการ ไมกลัวท่ีจะตอบ
คําถามของลูกคาเกี่ยวกับการเติมน้ํามันแกสโซฮอล  
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  ขอเสนอแนะจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล  
1. ผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล  
จากผลการศึกษา พบวา ผูท่ีมีพฤติกรรมเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล โดยภาพรวม 

แลวมีความรูความเขาใจตอน้าํมันแกสโซฮอลเปนอยางด ี แตอาจจะมีบางประเด็นท่ีมีความรูความ
เขาใจนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเดน็เกีย่วกับ การไมแนะนําใหใชกบั รถยนตทุกรุนท่ีมีระบบ
เช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร ดงันั้นทุกภาคสวนท้ัง ผูจําหนายรถยนต ผูใหบริการสถานีบริการน้ํามัน
แกสโซฮอล และภาครัฐ ตองเรงใหความรูท่ีถูกตอง เชน รวมกันจัดทําคูมือการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล โดยเนื้อหาสวนหน่ึงในคูมือบอกใหทราบถึงยี่หอรถยนต รุน ปของรถยนต ท่ีสามารถเติม
น้ํามันแกสโซฮอลได รุนใดเติมไมได ระบุอยูในคูมือ เปนตน นอกจากนี้ ควรเผยแพรขอมูลดังกลาว
ผานอินเตอรเน็ต เพื่อเปนอีกชองทางในการกระจายขอมูลขาวสารไดกวางมากยิ่งข้ึน   

อีกประการทีสํ่าคัญคือ ผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล เปนอีกชองทางท่ีสําคัญและ 
นาเช่ือถือ ในการแนะนําใหผูท่ียังไมกลาเติมน้ํามันกนัแกสโซฮอล ใหหันมาเติมไดอยางม่ันใจเพราะ
ผูใหคําแนะนําเองก็เติมน้ํามันแกสโซฮอลดวย  ดังนัน้ผูใหบริการสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล 
สามารถนําประเด็นดังกลาวมาสงเสริมการตลาดเพ่ิมเติมได เชน การสรางแคมเปญ ชวนเติมเพิ่ม
แตม คือ การสงเสริมใหผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวนเพื่อนหรือบุคคลท่ีตนรูจักใหหันมาเติมแกส
โซฮอลแลวสะสมเปนแตมเพื่อแลกบัตรเติมน้ํามันมูลคาตาง ๆ ตามท่ีกําหนด หรือของสมนาคุณ  
อ่ืน ๆ  เปนตน 

2. ผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน 
สําหรับผูท่ีเติมสลับน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน  หากตองการใหหัน 

มาเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล นอกเหนือจากการใหความรูท่ีถูกตอง เพื่อสรางความม่ันใจแลว 
ประเด็นสําคัญอีกประการที่ผูใหบริการสถานีบริการน้ํามันควรพิจารณา คือ การเพิ่มหัวจายน้ํามัน
แกสโซฮอลใหมีอยางเพยีงพอในทุกสถานีบริการ รวมถึงการบริการที่รวดเร็วเปนระบบ และการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายรวมดวย ในขณะท่ีราคาของนํ้ามันแกสโซฮอล ถูกกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
จะทําใหผูท่ีเติมสลับหันมาเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลได เพราะทุกสถานีบริการน้ํามันมีน้ํามัน
แกสโซฮอลบริการทําใหสะดวกสบาย  ในขณะท่ีราคาก็ถูกกวาน้ํามันเบนซินท่ัวไป และคุณภาพไม
ตางกัน นอกจากนี้ยังไดรับของสมนาคุณจากการจัดรายการสงเสริมการขายดวย  

3. ผูท่ีไมเติมน้าํมันแกสโซฮอล 
จากการศึกษาพบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลจะ 

เปนผูท่ีรายไดมากกวา 20,000 บาทรวมถึงเปนผูท่ีใชรถยนตท่ีเพิ่งออกใหม และใชรถยนตท่ีมีอายุ
มากกวา 9 ปทําใหไมกลาเติม นอกจากนี้ ดานราคาในขณะท่ีศึกษา ราคาของนํ้ามันแกสโซฮอลมี
ราคาตางจากน้าํมันเบนซินท่ัวไปเพยีง 1.5 บาทตอลิตร จึงเปนอีกประเด็นท่ีทําใหไมเติมน้ํามันแกส
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โซฮอล แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาพบวา แนวโนมในอนาคตสวนใหญจะหนัมาเติมเนื่องจาก
ปจจัยดานราคา  
  ดังนั้นนอกเหนือจากปจจัยดานราคา การสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพของน้ํามัน
แกสโซฮอล สมรรถนะของรถยนตภายหลังการเติมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เปนอีกประเด็นท่ี
สําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะสามารถจูงใจใหกลุมท่ีไมเติมหันมาเติมได เพราะกลุมท่ีไมเติมนัน้โดยสวนใหญ
ไมแนใจวารถยนตของตนสามารถเติมไดหรือไม และเม่ือเติมแลวจะสงผลกระทบอยางไรซ่ึงวิธีการ
สรางความเช่ือม่ันใจ นอกเหนือจากการใหความรูผานคูมือการเติมน้ํามันแกสโซฮอลแลว  การ
ไดรับการแนะนําจากผูเช่ียวชาญ หรือผูท่ีมีประสบการณโดยตรง เปนอีกชองทางท่ีจะสรางความ
เช่ือม่ันไดเปนอยางดี ดังนั้นในกรณีผูใหบริการสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลยี่หอตาง ๆ ตองการ
สงเสริมใหกลุมท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลหันมาเติม อาจจะจัดการสงเสริมการตลาดโดยนํากลุม
ผูนําทางความคิดมาเปนตัวแทนเพ่ือบอกถึงขอดี หรือเลาประสบการณตรงจากการเติมน้ํามันแกส
โซฮอลของตนเอง  ดังตัวอยางการโฆษณาบัตรเครดิตวีซาของธนาคารไทยพาณิชย ท่ีนําลูกคาท่ีใช
บัตรเครดิตของธนาคารมาเลาความรูสึกท่ีมี เพื่อบอกเลาเร่ืองราวสรางความนาสนใจ เช่ือม่ันใจ
บริการ และสรางความรูสึกท่ีดีตอผลิตภัณฑดวย  
  
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 

1. หัวขอการศึกษาเพิ่มเติม สําหรับผูท่ีตองการศึกษาเพิ่มเติม จากการคนควา 
อิสระ เร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกส
โซฮอล ควรพิจารณาศึกษาเร่ือง ระดับความออนไหวของพฤติกรรมการเติมน้ํามัน ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 
  2. การใชคําถามในแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ ควรมีการเพิ่ม
คําถามลวง ในแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง เกี่ยวกับความรู ความเขาใจในประเด็นท่ี
ทําการศึกษา 
   
ขอจํากัดในการศึกษา  

1. ชวงเวลาในการศึกษา และการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง  
การเก็บขอมูลในการคนควาอิสระเร่ือง        ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล  

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามในชวงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2550  ในขณะน้ันราคาน้ํามันแกสโซฮอลตางกับราคาน้ํามันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท แต
เนื่องจากราคาของน้ํามันเช้ือเพลิงในประเทศไทยเปล่ียนแปลงตามภาวะราคานํ้ามันดบิในตลาดโลก 
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ซ่ึงมีแนวโนมจะสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหผลการศึกษาดานราคา เปนผลที่เกิดข้ึนในชวงเวลาท่ี
ทําการศึกษาเทานั้น ดังนั้นในการใชผลการศึกษา ตองพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามัน
แกสโซฮอล และผลตางของราคาน้ํามันในชวงเวลานัน้ดวย  

2. การใชผลการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับราคา  
จากการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ผลการศึกษาและขอเสนอแนะของผูศึกษาในประเด็นเกี่ยวกบั
ราคา เปนผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ในชวงเวลาท่ีทําการศึกษาซ่ึงขณะน้ันราคานํ้ามันแกส
โซฮอลมีผลตางกับราคาน้ํามันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท ดังนั้นการนําผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ไปใช ควรศึกษาความเหมาะสมของการนาํไปใช รวมถึงความแตกตางของราคานํ้ามันแกสโซฮอล
และราคาน้ํามันเบนซิน ณ ชวงเวลาดงักลาวดวย 

3. ผลการศึกษาท่ีไดรับจากการใชคําถามแบบ 2 คําตอบ 
จากการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ผูศึกษาไดการออกแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความรู ความ
เขาใจ ของผูตอบแบบสอบถาม แบบ 2 คําตอบ คือ ทราบ หรือไมทราบ ทําใหไดผลการศึกษา 
เกี่ยวกับความรูความเขาใจ ในประเดน็ท่ีถามเพียง ทราบหรือ ไมทราบเทานั้น แตไมสามารถบอกได
วามีความรูความเขาใจมากนอยระดับใด หากตองการขอมูลในเชิงลึก ตองทําการศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


