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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งน้ีเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทน
ของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็น
พลังงาน ทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ ามันเพื่อเติมน้ ามันแก็สโซฮอล์จ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW โดยใช้ค่าสถิติ อันได้แก่ การแจกจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Independent Sample t-test (t-test) ค่าสถิติ One-way ANOVA (F-test) ค่าสถิติ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สมรสแล้ว จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 31-40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาทเป็นจ านวนมากที่สุด ประเภทยานพาหนะที่น ามาเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันโดย
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ ส่วนยี่ห้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่นิยมน ามาเติมเป็นยี่ห้อ Honda โดยส่วนใหญ่จะเติมน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ 95 เหตุผลหลักที่เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์จากสถานีบริการน้ ามันเน่ืองจากประหยัดค่าใช้จ่าย ซ่ึงตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจ
เพียงล าพังในการเติม และนิยมเติมในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนช่วงเวลาจะเป็นช่วงเย็น (16.01-18.00 น.) ความถี่ในการเติม
ส่วนมาก 3-4 ครั้งต่อเดือนโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเติม 501-1,000 บาทต่อครั้ง อีกทั้งนิยมช าระค่าใช้จ่ายในการเติมด้วยบัตร
เครดิต ในการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนน้ัน กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมในระดับมาก  (  = 3.96)  
นอกจากน้ี ภายหลังการใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจะใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็นพลังงาน
ทดแทนอีกต่อไปอย่างแน่นอน (  =  4.22) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า สถานภาพ 
และอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ
แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ 
ค าส าคัญ:  การตัดสินใจ, พลังงาน, ส่วนประสมการตลาด 
 

ABSTRACT 
  The study of marketing factors affecting drivers’ decision on using gasohol as substitute energy in 
Si Sa Ket province was aimed at studying 1) personal factors affecting a decision on using gasohol as 
substitute energy in Si Sa Ket province and 2) marketing factors affecting drivers’ decision on gasohol as  
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substitute energy in Si Sa Ket province. The questionnaires were constructed as a tool for collecting 
information from 200 drivers who used gasohol at petroleum service stations in Si Sa Ket province . The 
statistics used for analysis were SPSS/FW program with frequencies distribution, percentage, mean, 
standard deviation, Independent Sample t-test (t-test), One-way ANOVA (F-test), Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. The research finding indicated that most of the drivers in the sample 
group were male, married, graduated with a Bachelor’s Degree, aged between 31-40 years old. They 
worked for a private companies and earned Baht 20,001-30,000 per month. The cars were mostly taken 
to use gasohol at petroleum service stations. The most popular brand name of motorbikes and cars 
taken to use gasohol was Honda. The main objective for using gasohol at petroleum service stations was 
to save money. The drivers themselves the made a decision to use gasohol and usually went to the 
service stations to buy gasohol between 4.01-6.00 p.m. from Monday to Friday. The frequency buying 
gasohol was 3-4 times a month with a payment Baht 501-1,000 each. Most of them paid for gasohol by a 
credit card. As for the sample group’s decision on using gasohol as substitute energy, they considered 
these marketing factors as being important namely product, price, place, and promotion, at high level (
 =3.84). Moreover, after using gasohol as substitute energy, the sample group indicated that gasohol 
would be the only energy source used as substitute energy from now on (  = 4.22). The result of 
hypotheses tests at the statistical significance of 0.05 showed that different marital status and jobs 
caused different drivers’ decisions on using gasohol as substitute energy in Si Sa Ket province. Product, 
price, place and promotion issues marketing factors were all related to a drivers’ decision on using 
gasohol as substitute energy in Si Sa Ket Province. 
Key words: Decision, energy, marketing factors 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นน้ ามันเบนซินหรือดีเซล ซ่ึง
ความต้องการดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศปัญหา
หน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน
เพื่อการส่งออก (Organization of Petroleum 
Exporting Countries หรือที่เรียกว่า OPEC) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ประเทศผลิตน้ ามันดิบที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ
ร้อยละ 35 ของปริมาณการใช้น้ ามันดิบทั่วโลกปรับ
ปริมาณการผลิตด้วยการเพิ่มหรือลดการผลิต ท าให้ราคา
น้ ามันดิบเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวในระดับที่เหมาะสม โดย
เน่ืองจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ีพบว่า น้ ามันส ารองใน
ประเทศลดลงมาก จึงร่วมใจกันลดการผลิตลง หรือปรับ
อัตราการผลิตและส่งออกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา 
โดยผลิตน้ ามันประมาณ 30-32 ล้านบาเรลต่อวัน ซ่ึงต่ า
กว่าที่ตลาดโลกต้องการ ซ่ึงในปัจจุบัน OPEC ก็พยายาม
ลดการผลิตให้ต่ ากว่าความต้องการของตลาดโลกอยู่ท าให้
เกิดปัญหาน้ ามันขาดแคลนและราคาคงอยู่ในระดับสูง 

 ในขณะที่ OPEC มีความพยายามรักษาระดับ
ปริมาณการผลิตและราคาน้ ามันดิบอยู่น้ัน ประเทศผู้ผลิต
น้ ามันและส่งออกรายใหญ่ๆ นอกกลุ่ม OPEC เช่น  
ประเทศสหราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาเลเซีย บรูไน และ
สวีเดน ซ่ึงประเทศผู้ผลิตน้ ามันดิบรายใหญ่ นอกกลุ่ม
ดังกล่าวมีปริมาณการผลิตและส่งออกรวมกันประมาณ
ร้อยละ 55 ของปริมาณการใช้น้ ามันดิบทั่วโลกก็ยังฉก
ฉวยโอกาสส่งออกน้ ามันขายโดยอ้างอิงราคาน้ ามันดิบที่
ผลิตจากประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC ส่งผลให้ประเทศที่
ต้องพึ่งพาการน าเข้าน้ ามันดิบต้องจ่ายค่าน้ ามันดิบใน
ราคาที่สูงตามไปด้วยหนทางหน่ึงที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงจาก
ปิโตรเลียมเหล่าน้ีคือการหาพลังงานอ่ืนมาทดแทน เช่น  
การใช้แก๊สธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากหิน
น้ ามัน ถ่านหิน ลิกไนท์ ไม่ว่าจะน าพลังงานอ่ืนใดมา
ทดแทน สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดเป็นเชิงการค้าได้น้ันต้อง
ค านึงถึงประสิทธิภาพมีก าลังดี  ประหยัดกว่าใช้เชื้อเพลิง
น้อย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานไอเสีย อีกทั้งอนุรักษ์
สิ่ ง แ ว ดล้ อ มด้ ว ย  จ ากก ร ะแ สพร ะ ร า ชด า ริ ข อ ง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มีใจความว่า “น้ ามัน
สมัยน้ีแพง อะไรก็แพงขึ้นทุกที จะให้น้ ามันถูกลงมาก็
ล าบาก จะหาวิธีท าน้ ามันราคาถูกก็ท าให้ได้เหมือนกันถูก
กว่านิดหน่อย  คือแทนที่จะใช้น้ ามันที่มีค่าออกเทน 95  
ใช้ออกเทน 91 แล้วเติมกอฮอล์เข้าไปนิดหน่อยก็ได้ 95 ก็
มีวิธีท าได้ข้อส าคัญที่สุด กอฮอล์น้ีดีจริงสามารถผลิตใน
ประเทศ ไม่ต้องเสียเงินตราจากต่างประเทศ ผู้ท ากอฮอล์
ก็ได้เงินบาทน้ันอย่าให้เป็นเงินดอลล่าร์หรือยูโร เราก็จะ
สามารถใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องเสียดอลล่าร์หรือเงินยู
โร” จากกระแสพระราชด าริ น้ี ชี้ ให้ผู้บริโภคหันมาใช้
แอลกอฮอล์ในรูปของเอธานอล หรือ ETBE (Ethyl 
Tertiary Butyl Ether) ที่สามารถผลิตได้จากอ้อย และ
กากน้ าตาลได้เอง มาเป็นส่วนผสมในน้ ามันเพื่อทดแทน 
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เพื่อช่วยลด 
มลพิษในอากาศ ทั้ง น้ีเ น่ืองจาก MTBE เป็นสารที่ มี
สารประกอบตะก่ัวอันเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากผสมอยู่ 
หน่วยงานภาครัฐบาลเอกชนจึงได้มีการสนับสนุนให้เกิด
การใช้เอธานอลผสมในน้ ามันเบนซินไร้สารตะก่ัวเพื่ อ
ทดแทนการใช้น้ ามันเบนซินออกเทน 95 ซ่ึงมีชื่อเรียกว่า 
น้ ามันแก็สโซฮอล์ แต่จากสนับสนุนของภาครัฐบาลและ
เอกชนในระยะแรกยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร ถึงแม้จะมี
ราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิน ออกเทน 95 ทั้งน้ีเพราะยังไม่
ม่ันใจในคุณภาพและอาจเกิดผลเสียต่อสมรรถนะการ
ท างานของเครื่องยนต์ (โพสต์ทูเดย์, 2548) จึงท าให้
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันรายใหญ่อย่างเช่น บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด และบริษัท 
เอสโซ่  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของเงินตราที่สูญเสียไปยังต่างประเทศ  
รวมถึงด าเนินตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  จึงได้ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน้ ามัน
แก็สโซฮอล์ 95 เพื่อทดแทนการใช้น้ ามันเบนซิน ออกเทน  
95 รวมถึงน้ ามันแก็สโซฮอล์ 91 ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซิน ออกเทน 91 ตลอดจนน า
นโยบายการลดราคา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ การสมนาคุณจัดรางวัลชิงโชคให้แก่ลูกค้า เพื่อให้
ผู้ใช้รถมีทางเลือกมากขึ้น และหันมาใช้น้ ามัน แก๊สโซฮอล์
เพิ่มขึ้น ซ่ึงถือเป็นการช่วยประเทศไทยให้ประหยัด
เงินตราจากการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศด้วย (บริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน), 2551, บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน), 2551, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 2551 และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน), 2551)    
 จากเหตุผลส าคัญน้ีเอง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้
รถในจังหวัด ศรีสะเกษ เหตุผลที่ศึกษาในจังหวัดศรีสะ
เกษ  เน่ืองจากเป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
เร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษที่ผลักดันให้เกิดการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
( จั งห วัดศรี สะ เกษ , 2551 )  ซ่ึ งตอบรับกับกระแส
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ที่ให้มี
การน าแอลกกอฮอล์มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ผลการวิจัยที่ได้จะใช้
เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ผู้ใช้
รถหันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ทดแทน น้ ามันเบนซินถือ
เป็นการช่วยชาติและลดการท าลายสิ่งแวดล้อมอีกทาง
หน่ึงด้วย 
 
2. สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของ
ผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกัน 

2 . ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็น
พลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้
รถในจังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงาน
ทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผู้ใช้รถที่น า
รถมาเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 จากสถานีบริการ
น้ ามันในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 5 แห่ง อันได้แก่ ห้าง
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หุ้นส่วนจ ากัด ธงชัย ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนตรี
เอสโซ่สะพานขาว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปวีณบริการ ห้างหุ่น
ส่วนจ ากัด สุรชัยศรีสะเกษออยส์  และบริ ษัทโยธิน 
ปิโตรเลียม จ ากัด แห่งละ 40 คน รวมจ านวนตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 200 คน 
 ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษา ศึกษาพฤติกรรม
การเติมน้ ามันแก็สโซฮอล์จากสถานีบริการน้ ามัน ในเรื่อง 
ประเภทยานพาหนะที่น ามาเติม ประเภทน้ ามันแก็ส
โซฮอล์ที่เติม เหตุผลหลักที่เติม บุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  ช่วงวันและเวลาที่เติม จ านวนครั้งในการเติม
ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเติม และลักษณะการช าระ
ค่าใช้จ่าย รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทาง สถิติที่ใช้คือแจก
แจงความถี่  (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนบุคคล  พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์ใน
จั งห วั ด ศ รี ส ะ เ ก ษ  ตั ว แป ร อิส ร ะ  ( Independent 
Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ในเรื่อง เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ตัวแปรตาม(Dependent Variables) คือ การ
ตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้
รถในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
5. ผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้น ารถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน
เพื่อเติมน้ ามันแก็สโซฮอล์ สามารถอธิบายได้ดังน้ี เพศ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 เป็นเพศชาย ส่วนที่
เหลือร้อยละ 39.5 เป็นเพศหญิง อายุ กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนมากที่สุดร้อยละ 34.5 มีอายุ 31-40 ปี รองลงมา
ได้แก่ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 28.0 อายุไม่เกิน 30 ปี ร้อย
ละ 26.5 และอายุ 51 ปีขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุดเพียง
ร้อยละ 11.0 ตามล าดับ สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 59.5 อยู่ในสถานภาพสมรส รองลงมาคือ 
โสด ร้อยละ 31.5  และหย่าร้าง/ม่าย/แยกกันอยู่ มีเพียง
ร้อยละ 9.0 ตามล าดับ ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 64.0 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.0 ปวช./ปวท./

ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 13.5 มัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา ร้อยละ 4.0 และ 1.5 ตามล าดับ อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากที่สุดร้อยละ 39.5 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 31.0 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 18.0 นักศึกษา/นักศึกษา และแม่บ้าน จ านวน
เท่ากันร้อยละ 4.0 และรับจ้างจ านวนน้อยที่สุดเพียงร้อย
ละ 3.5 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในส่วนของ
รายได้น้ัน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
20,001-30,000 บาท เป็นจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 31.0 
รองลงมา รายได้ 30,001-40,000 บาท บาท ร้อยละ 
28.0 รายได้ 10,001-20,00 บาท ร้อยละ 21.0 รายได้ 
40,001-50,000 บาท ร้อยละ 7.5 รายได้ 50,001 บาท
ขึ้นไป ร้อยละ 7.0 และรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
จ านวนน้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 5.5 เท่าน้ัน 
 จากการศึกษา พฤติกรรมการเติมน้ ามันแก็ส
โซฮอล์  ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึ ง เป็นผู้ น ารถยนต์หรื อ
รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ ามันเพื่อ
เติมน้ ามันแก็สโซฮอล์  ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ประเภท
ยานพาหนะที่น ามาเติม ประเภทน้ ามันแก็สโซฮอล์ที่เติม 
เหตุผลหลักที่เติม บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ช่วง
วันและเวลาที่ เติม จ านวนครั้ งในการเติมต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายในการเติม ลักษณะการช าระค่าใช้จ่าย ประเภท
ยานพาหนะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น ามาเติมน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันคือรถยนต์เพียงอย่างเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 81.0 ส่วนที่ เหลือร้อยละ 11.5 มีทั้ง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนรถจักรยานยนต์เพียง
อย่ า ง เ ดี ย ว  มี เ พี ย ง ร้ อ ย ล ะ  7 . 5  เ ท่ า น้ั น  ยี่ ห้ อ
รถจักรยานยนต์ที่น ามาเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสถานี
บริการน้ ามัน เป็นยี่ห้อ Honda จ านวนมากที่สุดร้อยละ 
9.5 รองลงมา Yamaha ร้อยละ 7.0 และ Kawasaki 
ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ส าหรับยี่ห้อรถยนต์ที่น ามาเติม
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในสถานีบริการน้ ามันน้ันเป็นยี่ห้อ 
Honda จ านวนมากที่สุดเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
รองลงมา  ได้แก่ Toyota ร้อยละ 41.0 Mitsubishi ร้อย
ละ 27.0 Nissan ร้อยละ 24.0 และ Mazda ร้อยละ 
18.0 ตามล าดับ   ประเภทน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เติมในสถานีบริการน้ ามันคือ น้ ามันแก็ส
โซฮอล์ 95 ร้อยละ 58.5 รองลงมาได้แก่ ทั้งน้ ามันแก็ส
โซฮอล์ 91 และน้ ามันแก็สโซฮอล์ 95 ขึ้นอยู่กับรุ่นของ
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รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีอยู่ และน้ ามันแก็สโซฮอล์ 
91จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดับ  
 เหตุผลหลักที่กลุ่มตัวอย่างเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์
ในสถานีบริการน้ ามัน คือประหยัดค่าใช้จ่ายในตัวผู้ใช้ 
เน่ืองจากน้ ามันแก๊สโซฮอล์ มีราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิน  
3.50 -4 บาทต่อลิตร จ านวนร้อยละ 32.0 รองลงมาได้แก่ 
ช่วยประเทศชาติในการลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ ร้อยละ 26.5 ลดการท าลายสิ่งแวดล้อม 
เ น่ืองจากน้ ามันแ ก๊สโซฮอล์  มีสารไฮโดรคาร์บอน 
คาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า
กว่าน้ ามันเบนซิน ร้อยละ 22.0 และไม่มีผลกระทบต่อ
สมรรถนะเครื่องยนต์และอัตราการเร่ง อีกทั้งสามารถเติม
ผสมกับน้ ามันที่เหลืออยู่ในถังได้เลย จ านวนน้อยที่สุดร้อย
ละ 19.5 ตามล าดับ พบว่า ในการตัดสินใจเติมน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันน้ัน ตนเองจะผู้ตัดสินใจเพียง
ล าพังมีจ านวนถึงร้อยละ 35.0 รองลงมามีบุคคลอ่ืนร่วม
ตัดสินใจ ได้แก่ เพื่อน ร้อยละ 27.5 พนักงานบริการใน
สถานี น้ ามันบางจาก ร้ อยละ 19.5  และบุคคลใน
ครอบครัวเป็นจ านวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.0 
ตามล าดับ ช่วงวันที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เติมน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันคือ วันจันทร์-ศุกร์ คิดเป็น
ร้อยละ 74.0 ส่วนที่เหลือร้อยละ 26.0 นิยมเติมในช่วงวัน
เสาร์-อาทิตย์ ตามล าดับ ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเติม
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันกันมากที่สุดคือ 
ช่วงเย็น (16.01.-18.00 น.) ร้อยละ 36.0 รองลงมาได้แก่ 
ช่วงค่ า (18.01-22.00 น.) ร้อยละ 29.5 ถัดมาช่วง
กลางวัน (11.00-16.00 น.) ร้อยละ 23.5 และช่วงเช้า 
(6.01-11.00 น.) จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.0 
ตามล าดับ พบว่า ความถี่ในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ใน
สถานีบริการน้ ามันของกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก 3-4 ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาได้แก่ ประมาณ 4-5 
ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 26.0 ถัดมาประมาณ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน ร้อยละ 23.0 และมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือนจ านวน
น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 8.0 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการ
เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากอยู่ระหว่าง 501-1,000 บาทต่อครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาได้แก่ ระหว่าง 301-500 บาท
ต่อครั้ง ร้อยละ 33.0 ระหว่าง 101-300 บาทต่อครั้ง ร้อย
ละ 14.0 ไม่เกิน 100 บาทต่อครั้ง และมากกว่า1,000 
บาทต่อครั้ง เป็นจ านวนน้อยที่สุดใกล้เคียง คิดเป็นร้อยละ 
6.5 และ 4.0 ตามล าดับ  

 นอกจากที่ กล่ าวมาข้ างต้นพบ ว่า ในการ
ตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนน้ัน 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก (  =3.96) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านราคา เป็นด้านที่ให้
ความส าคัญสูงสุด ( =4.31) รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(  =4.25) ช่องทางจัดจ าหน่าย (  =3.79) และการ
ส่งเสริมการตลาด (  =3.49) เป็นด้านที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจน้อยที่สุดตามล าดับ ในการตัดสินใจใช้น้ ามันแก็ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนน้ัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.0 เห็นว่าจะใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็นพลังงาน
ทดแทนอีกแน่นอน รองลงมาได้แก่ น่าใช้ ร้อยละ 19.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.5 น่าจะไม่ใช้ ร้อยละ 8.0 และไม่ใช้
อีกเลยมีจ านวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2.0 ตามล าดับ โดย
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าจะใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็น
พลังงานทดแทนอีกต่อไปอย่างแน่นอน ( = 4.22) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent 
Sample T-test (T-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าเพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้น้ า มันแก๊สโซฮอล์เป็น
พลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ผลการทดสอบสมมติ ฐานด้ วย  One- way 
ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า อายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent 
Sample T-test (T-test)ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนแตกต่างกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว จะใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็น
พลั ง งานทดแทนอีกมากกว่ากลุ่มตั วอย่ างที่อยู่ ใน
สถานภาพโสด/หย่าร้าง/ม่าย/แยกกันอยู่ สรุปได้ ว่า 
สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรี
สะเกษแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานด้วย One- way ANOVA (F-test) ที่
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ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
เป็นพลังงานทดแทนไม่แตกต่างกัน สรุปได้ ว่า ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรี
สะเกษแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One- way 
ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนแตกต่างกัน โดยผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะ
ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนอีกมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ
นักศึกษา/นักศึกษา/รับจ้าง/แม่บ้าน 
 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ วย  Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจใช้ น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทน 
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=0.416)  น่ันคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์มาก จะ ใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนมากด้วย สรุปได้ว่า 
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะ
เกษ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ วย  Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ราคามีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทน 
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=0.603) น่ันคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ความส าคัญในด้านราคามาก จะใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนมากด้วย สรุปได้ว่า ราคา
คามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
เป็นพลังงานทดแทนของ ผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  สถานภาพ
สมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุ  31-40  ปี 
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 กลุ่มตัวอย่างมี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 20,001-30,000 บาท เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.5 และ 31.5 ตามล าดับ ประเภทยานพาหนะ
ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น ามาเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ใน
สถานีบริการน้ ามันบางจากคือ รถยนต์เพียงอย่างเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 81.0 ยี่ห้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่
นิยมน ามาเติมคือยี่ห้อ Honda กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 48.5 จะเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล ์95 ส าหรับเหตุผล
หลักที่เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันคือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในตัวผู้ใช้ เน่ืองจากน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
มีราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิน 3.50 -4 บาทต่อลิตร ในการ
ตัดสินใจเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์จากสถานีบริการน้ ามันน้ัน
ส่วนมากตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจเพียงล าพัง มีจ านวนถึง
ร้อยละ 35.0 และนิยมเติมในช่วงวันจันทร์- ศุกร์ ส่วน
ช่วงเวลาจะเป็นช่วงเย็น (16.01.-18.00 น.) ความถี่ใน
การเติมส่วนมาก 3-4 ครั้งต่อเดือน โดยเสียค่าใช้จ่ายใน
การเติมระหว่าง 501-1,000 บาทต่อครั้ง และนิยมช าระ
ค่าใช้จ่ายในการเติมด้วยบัตรเครดิต  
 ในการตัดสินใจใช้ น้ า มันแ ก๊สโซฮอล์ เป็น
พลังงานทดแทนน้ัน กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก (
= 3.96)โดยให้ความส าคัญสูงสุดในด้านราคา (  =4.31) 
รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (  =4.25) ช่องทางจัด
จ าหน่าย (  =3.79) และการส่งเสริมการตลาด (  =
3.49) ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า ชื่อเสียง
ความน่าเชื่อถือของสถานีบริการน้ ามันเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทน
มากที่สุดเป็นอันดับแรก (  =4.60) รองลงมาได้แก่ 
มาตรฐานกระบวนการผลิตทันสมัยท าให้ เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และตัวรถ ,มีน้ ามันเพียงพอเติมได้ตาม
ต้องการและไม่เสียเวลาในการรอคอย ( เท่ากัน=4.36) 
ราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิน ถึง 3.50-4 บาทต่อลิตร (  =
4.34) และสามารถช าระ ค่าใช้จ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตร
เครดิต ( =4.32) ตามล าดับ นอกจากน้ีภายหลังการใช้
น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
จะใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนอีกต่อไปอย่าง
แน่นอน ( =  4.22) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า  

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจใช้บริการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงาน
ทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกัน สรุป
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ได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็น
พลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษไม่
แตกต่ าง กัน จึงปฏิ เสธสมมติ ฐานที่ ตั้ ง ไ ว้   ยกเ ว้น
สถานภาพ อาชีพที่ พบ ว่าแตกต่ าง กัน จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติ ฐ านที่  2  ปั จ จัย ส่ วนปร ะสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะ
เกษ สรุปได้ว่า  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถใน
จังหวัดศรีสะเกษ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
7. อภิปรายผล 
 ส่วนของพฤติกรรมการเติมน้ ามันแก็สโซฮอล์น้ัน
พบว่า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่นิยมน ามาเติมน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์คือ ยี่ห้อ Honda ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเป็น
ยี่ห้อรถที่เป็นที่รู้จัก นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งมี
หลายรุ่นที่รองรับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ได้ โดยส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 48.5 จะเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เน่ืองจาก
ยานพาหนะทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันส่วนมากรองรับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 
มากกว่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ส าหรับเหตุผลหลักที่เติม
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ ามันคือประหยัด
ค่าใช้จ่ายในตัวผู้ใช้ เน่ืองจากน้ ามันแก๊สโซฮอล์ มีราคาถูก
กว่าน้ ามันเบนซิน 3.50 -4 บาทต่อลิตร โดยตนเองจะเป็น
ผู้ตัดสินใจเพียงล าพัง มีจ านวนถึงร้อยละ 35.0 ที่เป็น
เช่นน้ีเน่ืองจากการใช้ชีวิตในสังคมส่วนใหญ่ต้องพึ่งพา
ตนเอง ตนเองจึงมีอ านาจในการตัดสินใจเป็นหลัก  ซ่ึง
นิยมเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็น 
(16.01.-18.00 น.) ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นช่วงวันท างาน อีก
ทั้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่ไปท างานในวันรุ่นขึ้น จึงท าให้
นิยมเติมในช่วงเย็น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
อุทัยศรี (2545) ที่ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปลี่ ยนน้ ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ที่สถานีบริการน้ ามันในวันจันทร์ -ศุกร์ 
ส าหรับความถี่ในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ประมาณ 3-4 

ครั้งต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์
อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาทต่อครั้ง ซ่ึงถือเป็นอัตราเฉลี่ย
ของการใช้น้ ามันส าหรับรถยนต์ในแต่ละครั้งที่เติม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเติมที่ระดับ 501-1,000 บาทต่อครั้ง ถือ
เป็นระดับราคาโปรโมชั่นที่มีของแถมของสถานีบริการ
น้ ามันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธีระชัย วาสนาสมสกุล 
(2545) ที่ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อน้ ามันไบโอดีเซล
ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เติมน้ ามันไบโอดีเซล 3-4 ครั้งต่อเดือน และเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งประมาณ 501-1,000 บาท  ในการ
ช าระค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ช าระด้วยบัตรเครดิต ที่ เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก 
สะดวก สามารถน าเงินไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนก่อนได้  อีกทั้ง
สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้ในสิ้นเดือน ถือเป็นค่านิยมที่
แสดงถึงความมีฐานะ เป็นที่ ยอมรับในปัจจุบัน ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุคลธร เชตุพงษ์ (2543) ที่
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของ
สถานีบริการน้ ามันบางจาก กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ทรัพย์ ม่ันคงบริการ จังหวัดสมุทรสาคร และพบว่า 
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันบางจาก ควรน าระบบ
การช าระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเติมน้ ามันมาใช้ 
 
8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์จากผลการศึกษาพบว่า  
ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของสถานีบริการน้ ามันเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงาน
ทดแทนมากที่สุดเป็นอันดับแรก (  =4.60) รองลงมา
ได้แก่ มาตรฐานกระบวนการผลิตทันสมัยท าให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และตัวรถมีน้ ามันเพียงพอเติมได้ตาม
ต้องการและไม่เสียเวลาในการรอคอย ( เท่ากัน=4.36) 
และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือควันด าต่อผู้ร่วมถนน (
 =4.23) ตามล าดับ ทุกปัจจัยต่างมีผลต่อการตัดสินใจ
ระดับมากที่สุด จึงเห็นควรให้ทางผู้ประกอบการที่ผลิต
และจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์พัฒนาปรับปรุงน้ ามัน แก๊ส
โซฮอล์ ให้มีประสิทธิภาพดีปลอดภัยต่อผู้ใช้ ตัวรถและ
สิ่งแวดล้อม มีตรารับรองคุณภาพเพื่อให้เ กิดความ
น่าเชื่อถือของสินค้า ผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณความ
ต้องการ โดยเฉพาะในช่วง วันจันทร์ -ศุกร์ เวลาเย็น 
(16.01-18.00 น.) ซ่ึงเป็นช่วงที่เติมกันมาก  
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 2. ด้านราคา ในด้านราคาน้ันพบว่า ราคาถูก
กว่าน้ ามันเบนซิน ถึง 3.50-4 บาทต่อลิตรถือเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงาน
ทดแทนมากที่สุด (  =4.34) รองลงมาได้แก่ สามารถ
ช าระค่าใช้จ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต (  =4.32) มี
ป้ายระบุราคาให้เห็นอย่างชัดเจน (  =4.31) และอัตรา
การเคลื่อนไหว ของระดับราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง (  =4.29) ตามล าดับ ซ่ึงทุกปัจจัยต่างมี
ผลต่อการตัดสินใจระดับมากที่สุด จึงเห็นควรให้ทาง
ผู้ประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ น า
มาตรการพยุงราคาจ าหน่ายน้ ามัน แก๊สโซฮอล์มาใช้ 
เพื่อให้ราคาจ าหน่ายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยจนเกินไป 
โดยก าหนดให้ราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซินออกเทน 95 
อย่างน้อย 3.50-4 บาทต่อลิตร รวมถึงมีการระบุป้าย
ราคาน้ ามันอย่างชัดเจน โดยอาจน ากลยุทธ์ทางจิตวิทยา
มาใช้โดยการตั้งราคาจ าหน่ายให้ลงท้ายด้วยเลข 9 หรือ
เลข 0 (การตั้งราคาเลขคู่ เลขคี่ (Odd-even Pricing) 
เพื่อสร้างทัศนคติให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ราคาจ าหน่ายน้ัน
เหมาะสมแล้ว ตลอดจนการขยายช่องทางการช าระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตให้สามารถรับได้ทุกบัตรเพื่อสร้างความ
สะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษา
พบว่าทางเข้าออกสถานีบริการน้ ามันสะดวกสามารถ
ระบายรถเข้า ออกได้ทันเวลา มีผลต่อการตัดสินใจใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนมากที่สุด (  =
3.94)  รองลงมาได้แก่ หัวจ่ายมีจ านวนเพียงพอต่อ
จ านวนผู้มาใช้บริการ (  =3.80) และท าเลที่ตั้งของ
สถานีบริการน้ ามันหาง่าย (  =3.65) ตามล าดับ ซ่ึงทุก
ปัจจัยต่างมีผลต่อการตัดสินใจระดับมาก  จึงเห็นควรให้
ทางผู้ประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์
จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันให้อยู่ในท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมหา
ง่าย มองเห็นได้ชัด เจนครอบคลุมทุกพื้นที่  รวมถึง
ปรับปรุงทางเข้า ออกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถเข้า
ออกได้สะดวก และเพิ่มจ านวนหัวจ่ายให้เพียงพอต่อ
จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลาใน
การรอ 

4.  ด้ านการส่ ง เสริ มการตลาด  จากผล
การศึกษาพบว่า การโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
โทรทัศน์ วิทยุ ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร เพื่อ
รณรงค์ให้ช่วยชาติ โดยหันมาเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็น
พลังงานทดแทนมากที่สุด ( =3.94) และการแถมขนม
ขบเคี้ยวซ่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ระดับ 5 ดาวเม่ือเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ครบทุก 600 บาท 
(  =3.48) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ เป็นพลังงานทดแทนจึงเห็นควรให้ทาง
ผู้ประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์จัดให้
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อบุคคล  สื่อกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องการรับประกันถึงคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการ 
ความปลอดภัยที่ได้รับ ตลอดจนการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด 
ของแถมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
และม่ันใจในคุณภาพบริการที่ได้รับ 
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