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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยกลุม
ประชากรท่ีใชในการศึกษา    ไดแก    ผูท่ีใชรถยนตเคร่ืองยนตดีเซล   (ยกเวนรถยนตเคร่ืองยนต
คอมมอลเรล)       ซ่ึงเติมน้ํามันไบโอดีเซลตามสถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหมจํานวน 
15 แหง  แบงเปนสถานีบริการน้ํามันปตท. จํานวน 9 แหง  และสถานีบริการน้ํามันบางจาก จํานวน 
6 แหง เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามจํานวน 405 ตัวอยาง 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 20-40 ป สําเร็จ
การศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอ
เดือน 25,001-35,000 และ 5,001-15,000 บาท โดยทราบขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลจากส่ือ
ประเภทโทรทัศน 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม เรียงตามลําดับคาเฉล่ียรวม ไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑ สําหรับปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก 
ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาของน้ํามัน        
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ไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การลดราคาน้ํามัน 
ไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามันดวยตนเอง และปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความเช่ือม่ันของ
ผูผลิตน้ํามัน  ไบโอดีเซล และอัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล 
 นอกจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดแลวปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามัน        
ไบโอดีเซล ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก บริษัทผูผลิตรถยนต
รับรองการใชน้ํามันไบโอดีเซล 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล เม่ือจําแนกตามเพศ 
อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการศึกษาพบวาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ไมแตกตางกันมากนัก 
 พฤติกรรมการใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค พบวา สาเหตุท่ีใชน้ํามันไบโอดีเซล
เนื่องจากไดรับคําแนะนําจากเพื่อน ญาติ คนรูจักหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต โดยใชน้ํามัน       
ไบโอดีเซลมามากกวา 1 ป ความถ่ีในการเติมน้ํามันคือ มากกวา 2 คร้ังตอเดือน เติมเม่ือน้ํามันใกล
หมด ชวงเวลาท่ีเติมน้ํามัน คือ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือในชวงเย็น และเติมท้ังสถานีบริการ
ปตท. และบางจาก ตามความสะดวก โดยคาใชจายในการเติมน้ํามันในแตละคร้ัง คือ 500-1,000 
บาท และเติมตามจํานวนเงินท่ีตองการ 
 ปญหาท่ีพบในระดับมากเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันไบโอดีเซล เปน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา คือ ราคาน้ํามันไบโอดีเซลตํ่ากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาไม
มาก 
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ABSTRACT 

 
The Objective of this independent study was to study marketing mix factors which affected 

consumer buying decision towards biodiesel in Mueang Chaing Mai District. The sample group 
comprised of 405 diesel users (except common rail engine users) who filled up at 15 biodiesel gas 
stations in Mueang Chiang Mai District, 9 were Petroleum Thai gas stations and 6 were Bang Chak gas 
stations. The data was collected using questionnaire and then analyzed by descriptive analysis using 
frequency, percentage and mean. 

The results of the study show that most questionnaire respondents were male, 20-40 years old, 
with or studying for Bachelor’s degree.  Most were private company employees with income of 25,001-
35,000 and 5,001-15,000 baht/month.  They learned about biodiesel from television. 

The factors that affected consumer decision are in the following order: place, price, marketing 
promotion, and product.  For place, the sub-factor which affected consumer decision the most was the 
reputation of bio-diesel retailer.  For price, the sub-factor which affected consumer decision the most 
was that biodiesel was cheaper than regular gas.  For marketing promotion, the sub-factor which 
affected consumer decision the most was discount when customers did their own filling.  And for 
product, the sub-factors which affected consumer decision the most were the confidence of bio-diesel 
producers and higher mileage per liter. 

Apart of marketing mix factors, another factor which affected consumer decision at the high 
level was car producers guaranteed biodiesel use.  When considering marketing mix factors in terms of 
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age, occupation and income, there was not much difference in the influence of those factors on 
consumer decision. 

For consumer behavior towards the consumption of biodiesel, it was found that the reason for 
changing to bio-diesel was because of recommendation from friends, relatives, acquaintances or motor 
experts.  Most consumers had been using bio-diesel for over a year.  They filled up their tank more than 
2 times a month and did so when they almost ran out of gas.  The time they usually filled up was after 
work, after school or early evening.  They filled up at both Petroleum Thai and Bang Chak depending on 
convenience and each time paid 500-1,000 baht.  When filling up the tank, they decided on how much to 
spend at each visit. 

The most problem concerning marketing mix factors towards bio-diesel consumption was 
price, that it was not cheaper by much compared to regular gas.    

    

  

 


