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ความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาด 
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บทคัดย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ อี85 โดยการใช้แบบสอบถามถามผู้บริโภคในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ เป็นผู้ท่ีใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ภายในระยะเวลา 1 เดอืนท่ีผ่านมา จ านวน 300 ตัวอยา่ง สรุปผลได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40  ปี สถานภาพโสด มีรายได้ 15,001–20,000 บาทต่อ

เดอืน การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใช้รถยนตรุ่์นท่ีมีการปรับเปลี่ยนและติดอุปกรณ์เสริม ECU 

เพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ประเภทรถเก๋งสองตอน  

ใช้รถยนต์ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,501–1,800 ซีซี ใช้รถยนต์ท่ีมีอายุเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 3 ปี เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในวัน

ธรรมดา (จันทร์–ศุกร์) เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เฉลี่ย 2–5 คร้ังต่อเดือน ใช้จ่ายเงินในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

จ านวน 1,001–1,500 บาทต่อคร้ัง ช าระเงินในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ด้วยเงินสด ใช้บริการในสถานีบริการน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 จากสถานีบริการบางจาก บ่อยท่ีสุด และมีการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 จากสถานีบริการดังกล่าวดว้ย

เหตุผล ใกล้บ้าน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 ด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) พบว่า จากปัจจัยย่อยท้ังหมด 25 ข้อ มีปัจจัยย่อย 1 ข้อตกอยู่

ใน Quadrant A (ให้ความส าคัญสูง มีความพึงพอใจต่ า)ในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อน

อย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีความส าคัญต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  

เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กับผู้บริโภค  

ปัจจัยยอ่ยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B (ให้ความส าคัญสูง มีความพงึพอใจสูง) มี 14 ข้อ ในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 

11 ข้อ และปัจจัยยอ่ยด้านราคา 3 ข้อ                                                                                     

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C (ให้ความส าคัญต่ า มีความพงึพอใจต่ า) มี 8 ข้อ ในปัจจัยย่อยดา้นช่องทางการ

จัดจ าหนา่ย 2 ข้อ และปัจจัยยอ่ยด้านส่งเสริมการตลาด 6 ข้อ 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D (ให้ความส าคัญต่ า มคีวามพงึพอใจสูง) มี 2 ข้อ ในปัจจัยย่อยด้านช่องทางการ

จัดจ าหนา่ย 

                                                           

* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตอ่กลุ่มประเภทรุ่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนและติดอุปกรณ์เสริม ECU เพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis 

(IPA) พบว่า จากปัจจัยย่อยท้ังหมด 25 ข้อ มีปัจจัยย่อย 1 ข้อ ตกอยู่ใน Quadrant A (ให้ความส าคัญสูง มีความพึงพอใจ

ต่ า) ในปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ ์ 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B (ให้ความส าคัญสูง มีความพึงพอใจสูง) มี 15 ข้อ ในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 

11 ข้อ ปัจจัยยอ่ยด้านราคา 3 ข้อ และปัจจัยยอ่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 1 ข้อ    

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C (ให้ความส าคัญต่ า มีความพงึพอใจต่ า) มี 8 ข้อ ในปัจจัยย่อยดา้นช่องทางการ

จัดจ าหนา่ย 2 ข้อ และปัจจัยยอ่ยด้านส่งเสริมการตลาด 6 ข้อ 

ปัจจัยยอ่ยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D (ให้ความส าคัญต่ า มคีวามพึงพอใจสูง) มี 1 ข้อ ในปัจจัยย่อยด้านช่องทางการ

จัดจ าหนา่ย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตอ่กลุ่มประเภทรุ่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีมีการ

ออกแบบเคร่ืองยนต์ เพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) พบว่า  

จากปัจจัยย่อยท้ังหมด 25 ข้อ ไมม่ปัีจจัยย่อยใดตก อยูใ่น Quadrant A (ให้ความส าคัญสูง มคีวามพงึพอใจต่ า)  

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B (ให้ความส าคัญสูง มีความพึงพอใจสูง) มี 13 ข้อ ในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 

10 ข้อ ปัจจัยยอ่ยด้านราคา 3 ข้อ และปัจจัยยอ่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 1 ข้อ  

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C (ให้ความส าคัญต่ า มคีวามพงึพอใจต่ า) มี 9 ข้อ ในปัจจัยย่อยด้านช่องทางการ

จัดจ าหนา่ย 3 ข้อ และปจัจัยย่อยดา้นส่งเสริมการตลาด 6 ข้อ 

 ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D (ให้ความส าคัญต่ า มคีวามพงึพอใจสูง) ม ี3 ข้อ ในปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ ์2 

ข้อ และปัจจัยยอ่ยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 1 ข้อ             

ABSTRACT 

This independent study aimed to examine levels of importance and satisfaction of customers in Amphoe 

Mueang Chiang Mai towards marketing mix of gasohol E85.  Questionnaires were used to collect data from 300 

consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai who used gasohol E85 within a month. Hereafter were shown the 

summary. 

The majority of respondents were male in the age of 31-40 years old and single. Their monthly income was 

15,001-20,000 Baht and education background was bachelor’s degree. They worked as private company employee 

and used the car, of which the engine was modified and equipped with ECU device to support the use of gasohol 

E85. They used 1,501-1,800 CC personal sedan, fueling up with gasohol E85, with less than 3 years of engine life. 

In general, they fueled their cars with gasohol E85 during weekday (Monday-Friday) at the average frequency of 

2-5 times per month. In each time, they spent 1,001-1,500 Baht for gasohol E85 and paid in cash. They frequently 
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took gasohol E85 service from Bangchak Gas Station with the reason of its convenient location where was near their 

residence. 

The studied results on the satisfaction of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards marketing mix 

of gasohol E85, according to the Importance-Performance Analysis (IPA), presented that there was 1 element out of 

the total of 25 elements ranked in Quadrant A (the service attributes that had high level of importance; but low level 

of satisfaction). That element was from product factor. In order to increase customer’s satisfaction, that element was 

needed urgent improvement as it was important to the customers in Amphoe Mueang Chiang Mai; but without 

sufficient response.  

There were 14 elements: 11 elements from product factor and 3 elements from price factor ranked in 

Quadrant B (the service attributes that had high level of importance and high level of satisfaction).   

There were 8 elements: 2 elements from place factor and 6 elements from promotion factor ranked in 

Quadrant C (the service attributes that had low level of importance and low level of satisfaction). 

There were 2 elements from place factor ranked in Quadrant D (the service attributes that had low level of 

importance; but high level of satisfaction). 

The studied results on the satisfaction of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai who were classified in a 

group of customer with personal car being modified and equipped with ECU device to support the use of gasohol 

E85, according to the Importance-Performance Analysis (IPA), presented that there was 1 element out of the total of 

25 elements ranked in Quadrant A (the service attributes that had high level of importance; but low level of 

satisfaction). That element was from product factor.  

There were 15 elements: 11 elements from product factor, 3 elements from price factor, and 1 element 

from place factor ranked in Quadrant B (the service attributes that had high level of importance and high level of 

satisfaction).   

There were 8 elements: 2 elements from place factor and 6 elements from promotion factor ranked in 

Quadrant C (the service attributes that had low level of importance and low level of satisfaction). 

There was 1 element from place factor ranked in Quadrant D (the service attributes that had low level of 

importance; but high level of satisfaction). 

The studied results on the satisfaction of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai who were classified in a 

group of customer with personal car being designed for the use of gasohol E85, according to the Importance-

Performance Analysis (IPA), presented that none of 25 elements ranked in Quadrant A (the service attributes that 

had high level of importance; but low level of satisfaction).  
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There were 13 elements: 10 elements from product factor, 3 elements from price factor, and 1 element 

from place factor ranked in Quadrant B (the service attributes that had high level of importance and high level of 

satisfaction).   

There were 9 elements: 3 elements from place factor and 6 elements from promotion factor ranked in 

Quadrant C (the service attributes that had low level of importance and low level of satisfaction). 

There were 3 elements: 2 elements from product factor and 1 element from place factor ranked in 

Quadrant D (the service attributes that had low level of importance; but high level of satisfaction). 

 บทน า 

น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ท้ังใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันประชาชนใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกกันมากขึ้น เช่น รถยนต ์  

ท าให้น้ ามันไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใช ้ส่งผลให้น้ ามันมกีารปรับราคาสูงขึน้อยา่งต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2551 โลกจึงเร่ิมเข้าสู่

ยุค “Oil Crisis” และท าให้ประเทศต่างๆ เกิดวิกฤติพลังงานอย่างรุนแรง ซึ่งจากการเปรียบเทียบราคาน้ ามันในช่วงต้นปี 

2550 ถึงช่วงปลายปี 2550 ปรับขึ้นร้อยละ 26.15 ในปี 2551 ชว่งต้นเดือนกรกฎาคมถึงปลายปี 2551 เพียง 6 เดอืนราคา

น้ ามันปรับขึน้ถึง 30 คร้ัง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 53.07 และราคาน้ ามันนี้ยังมทิีศทางท่ีจะเพ่ิมขึ้นอีก ถึงแมว้า่จะมีการชะลอ

ตัวในช่วงสั้นๆ แต่แนวโน้มในอีก 1-2 ปีจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ธนิต โสรัตน์, 2551: ออนไลน์) ปัญหาราคาน้ ามันท่ี

เพิ่มสู งขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้รถยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้  จึงท าให้ผู้ ใช้รถยนต์มองหาพลังงานทดแทน  

เพื่อน ามาใช้ทดแทนน้ ามันท่ีมีราคาสูงขึ้น โดยมีการน าแหล่งพลังงานหลายชนดิมาใชก้ับรถยนต ์เช่น แก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่า

เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งท่ีน ามาใชก้ับรถยนต์และมีมานานแลว้ (การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย, 2548: ออนไลน์) 

ราคาน้ ามันท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของ

ประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้น้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงส่งเสริมให้ใช้น้ ามัน ท่ีเรียกว่า “แก๊สโซฮอล์”   

ซึ่งผลิตจากการผสมระหว่างเอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร ผสมกับ

น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว จะได้เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งได้รับการยอมรับว่า

เหมาะสมกับยานยนต์ท่ัวไป ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงทดแทนท่ีมีส่วนผสมเอทานอลร้อยละ 85  

โดยปริมาตรผสมกับน้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว ซึ่งจะได้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีมี

ระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด และมรีาคาถูกกวา่น้ ามันเบนซิน ซึ่งเอทานอลท่ีใชผ้ลิตเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ ได้มาจากผลผลิต

ทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ท่ีเป็นวัตถุดิบภายในประเทศ เป็นการช่วยเหลอืเกษตรกร และชว่ยลดการ

น าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ ลดปัญหาการขาดดุลการค้ากับกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ ามันอีกท้ังยังสามารถช่วยลดมลพิษ

และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนพ.ศ.2551–2565, 2553: ออนไลน์) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนเร่ิมหันมาใช้

น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ท่ีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิน ความตอ้งการใชน้้ ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปรับตัวเพิ่มขึน้ตามการเตบิโตของ
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เศรษฐกิจในประเทศและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกท าให้มีจ านวนรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลเพิ่มจ านวนขึ้นรวมถึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) มีมติยกเลิกการใช้น้ ามันเบนซิน 91 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ  68.0 ขณะท่ีน้ ามัน

เบนซินปกติลดลงร้อยละ 76.4 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อย (บริษัท บางจากปิโตรเลียม (มหาชน) จ ากัด , 2556:  

ออนไลน์) 

ในปัจจุบันสถานีบริการน้ ามันในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 บริการท่ัวไปอยูห่ลายแห่งด้วยกัน 

ท้ังท่ีมีผู้ใช้บริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และยังไม่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ โดยในส่วนของผู้ท่ียังไม่ใช้จะมีข้อมูลเชิงลบต่อการเติม

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในเร่ืองท่ีท าให้เกิดความเสียหายกับเคร่ืองยนต์ เช่น ความกังวลในเร่ืองการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์  

E85 แล้วท าให้ถังน้ ามันและท่อน้ ามันซึมเร็ว มีการกัดกร่อนเคร่ืองยนต์สูง ระเหยเร็วกว่าน้ ามันเบนซิน อายุการใช้งาน

ป๊ัมน้ ามันไฟฟ้าสั้นลงอยา่งรวดเร็ว ไส้กรองอุดตันมากกว่าปกติ เอทานอลท่ีผลิตไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนด และไม่สามารถ

ให้พลังงานได้เทียบเท่าน้ ามันเบนซินท่ัวไป ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ถึงสาเหตุและปัจจัยเพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับจากการ

ศึกษาวิจัยไปพัฒนาหรือปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ ามันท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาธุรกิจน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ให้ได้รับความนิยมใน

ตลาด และเป็นทางเลือกหนึ่งของการเลอืกใช้พลังงานทดแทนส าหรับผู้บริโภคตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในดา้นการวางแผนรองรับความตอ้งการในการใชน้้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 ตลอดจนสามารถน าข้อมูลมาใชเ้ป็นกลยุทธ์ เพื่อมุ่งให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคในอ าเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยอยูบ่นพื้นฐานของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 1. แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 

Satisfaction Concept)  แนวคิดเกี่ยวกับการวเิคราะห์ความพงึพอใจ (Importance-Performance Analysis: IPA) และแนวคิด

เกี่ยวกับปัจจัยสว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการซึ่งมี รายละเอยีดดังนี้ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใชร่้วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดังตอ่ไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสูต่ลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใชห้รือการ บริโภคที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009: 616) ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา 

คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value)  

ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึง

ปัจจัยต่อไปนี้ (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 

Differentiation) (2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่นประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ 

คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น (3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึง

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product 

Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) 

2. ราคา (Price) 

หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าท้ังหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผล

ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009: 616) หรือหมายถึง คุณค่า

ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวท่ีสองท่ีเกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนด 

กลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ

ผลิตภัณฑว์า่สูงกว่าผลิตภัณฑน์ัน้ (2) ตน้ทุนสนิค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง (3) การแขง่ขัน (4) ปัจจัยอ่ืนๆ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 

หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช ้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

จากองค์กรไปยังตลาดสถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสนิค้า และการเก็บรักษาสนิค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย 

2 ส่วน ดังนี้ 

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความ

เกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ห รือบริการส าหรับการใช้ห รือบริโภค (Kotler and Keller. 2009: 787)  

หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย  

จึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel)  
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จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรอืผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใชช้อ่งทางอ้อมจากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรอืผู้ใช้ทาง

อุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical Distribution 

หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้าย

วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า โดยมุ่งหวังก าไร (Kotler and Keller. 2009: 786) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ 

จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าท่ีส าคัญมีดังนี้ (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษา

สินค้า และการคลังสนิค้า (3) การบริหารสินค้าคงเหลอื 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

หมายถึง เคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล 

โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเชื่อ และพฤตกิรรมการซื้อ (Etzel, walker and Stanton.2007:677) หรือเป็นการติดตอ่สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหวา่ง

ผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการ

ขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non Personal Selling) เครื่องมือในการตดิตอ่สื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจ

เลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน 

[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เคร่ืองมอืการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ มดีังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริม

การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (Armstrong and 

Kotler.2009:33) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ 1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create Strategy)  

และยุทธวธีิการโฆษณา (Advertising Tactics) 2) กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็น การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล  

เพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรง หรือใช้

โทรศัพท์ (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหนว่ยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Armstrong and Kotler. 2009: 616) งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ 1) กลยุทธ์การขายโดยใช้

พนักงานขาย (Personal Selling Strategy) 2) การบริหารหนว่ยงานขาย (Sales Force Management)  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิดการซื้อ

หรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009: 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซื้อท่ีใช้สนับสนุน

การโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 677) ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ  

การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจั ดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย  

มี 3 รูปแบบ คือ 1) การกระตุ้นผู้บ ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่ งสู่ผู้บ ริโภค (Consumer Promotion)  

2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) 3) การกระตุ้นพนักงานขาย 

เรียกว่า การสง่เสริมการขายท่ีมุ่งสูพ่นักงานขาย (Sales Force Promotion) 
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4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดังนี้ 1) การให้

ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติ

จรงิอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์ 2) ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง ความ

พยายามในการสื่อสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้

เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือ

ผลิตภัณฑข์องบริษัท 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณาเพื่อให้

เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online 

Advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้ 1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็น 

การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใชส้่งเสริม

ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซือ้ และท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ท้ังนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใชส้ื่อต่างๆ เพื่อสื่อสาร

โดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค 2) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 

Advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชมให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร 

หรือป้ายโฆษณา 3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) หรือการตลาดผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Marketing หรือ E-Marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ

อินเตอร์เน็ตเพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า เคร่ืองมือท่ีส าคัญในข้อนี้

ประกอบด้วย 1) การขายทางโทรศัพท์ 2) การขายโดยใช้จดหมายตรง 3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) การขายทาง

โทรศัพท์ วิทย ุหรือหนังสือพมิพ ์ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   

ธีระ ปาระจเร (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แก๊สโซฮอล์ เขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม ่โดยมวีัตถุประสงค์ท่ัวไป คือ เพื่อท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีจะส่งผลตอ่การตัดสินใจในแก๊สโซฮอลข์องผู้บริโภคในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็น เพื่อศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใช้แก๊สโซฮอล์  

และศกึษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชแ้ก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค 

จากการศกึษา พบวา่ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคท่ีใชแ้ก๊สโซฮอล ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุไม่เกิน 25 ปี รายได้

เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน จบการศึกษาในระดับขั้นปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

และใชร้ถยนต์เป็นพาหนะที่ใชเ้ตมิแก๊สโซฮอล์ 

ประสบการณ์ในการใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้แก๊สโซฮอล์  95 โดยได้เปลี่ยนมาเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ใช้เวลาในการตัดสินใจก่อนท่ีจะเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอล์น้อยกว่า 1 เดือน รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

แก๊สโซออล์ทางโทรทัศน์ และเตมิแก๊สโซฮอลใ์นสถานป๊ัีมน้ ามันใกล้บ้าน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 น้ ามันในกลุ่มของพลังงานทดแทนของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านสว่นประสมทางการตลาดมาก
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ท่ีสุด โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาของแก๊สโซฮอล์ ส่วนปัจจัยทางด้านทัศนคตนิั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชแ้ก๊ส

โซฮอลข์องผู้บริโภคนอ้ยกว่า โดยผู้บริโภคนัน้มทัีศนคติท่ีดตีอ่การใชแ้ก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นการท าให้ประหยัดคา่ใชจ้่าย 

ส่วนข้อเสนอแนะและปัญหาในการใช้แก๊สโซฮอล์ ผู้บริโภคประสบปัญหาในด้านเคร่ืองยนต์ท่ีมีอาการกระตุก  

และผู้บริโภคก็ได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มจ านวนสถานีบริการ  และมีการท าวิจัยเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์เพื่อผู้บริโภคจะได้ใช้

แก๊สโซฮอล์ได้อยา่งมั่นใจ 

บรรจง สมฤทธิ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีต่อน้ ามันแก๊สโซฮอล์  

โดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามจ านวน 300 ตัวอย่าง เก็บจากผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทเติมน้ ามัน

เบนซินท่ีมีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด จดทะเบียนหลังปี 2540 และเติมน้ ามันในสถานีบริการน้ ามันท่ีมีน้ ามันแก๊สโซฮอล์

จ าหน่าย ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ท้ังท่ีเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และไมเ่ตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล์อยูใ่นปัจจุบัน ในสัดส่วน 

50:50 ตามล าดับ และข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก็บรวบรวมจากหนังสือวารสาร บทความ และอินเตอร์เน็ต น ามาวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ท่ีมีต่อน้ ามันแก๊ส

โซฮอล ์

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21–31 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 บาท ใช้รถยนต์เก๋งสองตอน 

ขนาดเคร่ืองยนต์ ไม่เกิน 1,500 ซีซี อายุการใช้งานของรถยนต์มากกว่า 3 ปี–ไม่เกิน 6 ปี เติมน้ ามันวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

ช่วงเวลาเติมไม่แน่นอนเติมน้ ามันเฉลี่ยเดือนละ 2–5 คร้ังต่อเดือน เติมคร้ังละ 501–1,000 บาท ช าระค่าน้ ามันเป็นเงินสด

เตมิน้ ามันท่ีสถานบีริการน้ ามันปตท. บ่อยท่ีสุด  

ทัศนคติด้านพฤตกิรรม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเติม

น้ ามันแก๊สโซฮอลส์ลับกับน้ ามันเบนซิน มแีนวโนม้จะเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอลต์่อไป ส่วนประเด็นการแนะน าให้ผู้อ่ืนเติมน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ ามันแก๊สโซฮอล์และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์สลับ

กับน้ ามันเบนซิน เสนอให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ด้านราคาเสนอให้ลดราคาน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ลง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเสนอให้มีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์และควรเพิ่มหัวจ่ายน้ ามันทุกสถานี และด้าน

ส่งเสริมการตลาดเสนอให้มีการอบรมพนักงานและจัดท าคู่มือ แนะน าวิธีการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และควรจัดรายการ

ส่งเสริมการขาย เชน่ ทชิชู่ หรือมกีารชิงโชค 

ธนากร สมรรคเสวี (2556) ได้ท าการศกึษาส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมอีทิธิพลตอ่ความพงึพอใจ

ของลูกค้าท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติ  

ของลูกค้าที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตน้ คือ ส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติ ตัวแปร

ตามคือความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ท่ีขับรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง  

26–35 ปี มรีะดับการศกึษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนท่ี ระดับ 20,001 

-30,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการใช้บริการเติมน้ ามัน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่จะเติมน้ ามันคร้ังละ  
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501-1,000 บาท ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ปัจจัยด้านทัศนคติ โดยรวม

อยู่ในระดับความส าคัญมากท่ีสุด  ผลจากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

และทัศนคติมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานครอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 

ด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมอีทิธิพลตอ่ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานคร 

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อวเิคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า สิ่งท่ีผู้ขับรถยนตใ์นกรุงเทพมหานครใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาดในเชิงบวกมาก สามอันดับแรก ได้แก่ น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 สามารถทดแทนน้ ามันเบนซิน และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีความปลอดภัยเทียบเท่าน้ ามัน 

ส าหรับปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานคร  

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อวเิคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า สิ่งท่ีผู้ขับรถยนตใ์นกรุงเทพมหานครใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ท่ีมีผลต่อทัศนคติในเชงิบวกมาก ได้แก่ ท่านมักจะเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ก่อนเสมอ แก๊สโซฮอล ์E85 ท าให้เครื่องยนต์

มีการเผาไหม้ท่ีดีขึ้น และคิดว่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ ามันเบนซิน และส าหรับปัจจัยด้านความ 

พึงพอใจของลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ สามอันดับแรก ได้แก่ ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและ

ทันเวลาจากพนักงานประจ าสถานเีตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 มีความพงึพอใจในจ านวนสถานีท่ีให้บริการและความสะดวก

ในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีทัศนคติท่ีดีต่อน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายการ

โฆษณาและการรณรงค์ของน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 ตามล าดับ 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตเนื อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ า เภอเมืองเชียงใหม ่ 

โดยอ้างองิจากทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภคตอ่สว่นประสมการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 ได้แก่ ความพงึพอใจ

ตอ่ผลิตภัณฑ์ ความพงึพอใจตอ่ราคา ความพงึพอใจตอ่การจัดจ าหน่าย ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาด ในระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

2. ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศกึษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ท่ีใชร้ถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ไมใ่ช่

รถบริษัทหรือรถโดยสาร ประเภทเติมน้ ามันเบนซินท่ีมีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด และสามารถเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ได้ ซึ่งไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2557 มรีถยนต์นั่งส่วนบุคคลไมเ่กิน 7 คน ที่จดทะเบียนหลังปี 2550 

จ านวนท้ังสิน้ 151,714 ราย (ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, 2557: ออนไลน์) จากข้อมูลสถิติดังกล่าวไม่สามารถสรุปได้

ว่าผู้ใช้รถยนต์ท่ีจดทะเบียนหลังปี 2550 ท่ีส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เติมน้ ามันจากสถานีบริการน้ ามันในอ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ จึงเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีไม่ใช่รถบริษัทหรือรถ

โดยสาร ประเภทเตมิน้ ามันเบนซินท่ีมีระบบเชื้อเพลงิแบบหัวฉีด และสามารถเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 ได้จดทะเบียนหลัง
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ปี 2550 และเติมน้ ามันในสถานีบริการน้ ามันท่ีมีจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น 

ผู้ท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ภายในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมาซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยถือเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

ในปัจจุบันซึ่งจ านวนกลุ่มวิเคราะห์ย่อยท่ีจะวิเคราะห์ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตัวอย่างอาจจะมีขนาด 200–500 

หน่วยตัวอย่าง ตามการเปิดตารางขนาดตัวอย่างในการศึกษาท่ีใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนและระดับท้องถิ่นของ Seymour 

Sudman (1976:87อ้างถึงใน กุณฑลี เวชสาร,2546: 192) จึงก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 300 รายโดยท าการเลือก

ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้โควตา (Quota Sampling)  

จากสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 จากการลงพื้นท่ีส ารวจสถานีบริการน้ ามันในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

พบว่ามีสถานีท่ีเปิดให้ใช้บริการท้ังสิ้น 7 แห่ง (จาการลงพื้นท่ีส ารวจสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เดือนเมษายน: 

2557) ดังนี้ บางจาก ถนนมหิดล, บางจาก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ 1 ต าบลหนองป่าคร่ัง, บางจาก ถนนซุปเปอร์

ไฮเวย์เชียงใหม่ 2 ต าบลช้างเผือก, บางจาก คลองชลประทาน ต าบลสุเทพ, บางจาก สหกรณ์นครลานนาเดินรถ ต าบล

หนองหอย, ปตท. หจก.สหทวปิีโตรเลียม1 ต าบลสุเทพ, ปตท. หจก.สหทวปิีโตรเลียม 2 ถนนเทวอีุทิศ เป็นต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้ท่ีใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีไม่ใช่รถบริษัทหรือรถโดยสารประเภทเติมน้ ามัน

เบนซินท่ีมรีะบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด และสามารถเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 และเป็นผู้ท่ีใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ภายใน

ระยะเวลา 1 เดอืนท่ีผ่านมาจ านวน 300 ราย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเชน่ ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ประเภท

รถยนต์ท่ีใช ้ภูมิล าเนาและค่าใชจ้่ายในการเตมิน้ ามันแต่ละคร้ัง เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาด ในการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยค าถามสอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอใจและระดับความส าคัญของลูกค้า 

ส่วนที่ 3 ปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จากการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 
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โดยมีการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 10 ชุด กับกลุ่มประชากรเพื่อตรวจสอบวา่ค าถามสามารถสื่อความหมาย

ตรงตามความตอ้งการตลอดจนมคีวามเหมาะสมหรือไม่ มคีวามยากง่ายเพยีงใด จากการทดสอบไมพ่บปัญหาใดๆ ในการ

เก็บแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจและสามารถตอบค าถามจากแบบสอบถามได้ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย

ลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

ข้อมูลส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ต่อการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้  

(ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2555: 74) 

ระดับความพึงพอใจ/ความส าคัญ  ระดับคะแนน 

 มากที่สุด    5 

 มาก    4 

 ปานกลาง   3 

 น้อย    2 

 นอ้ยท่ีสุด    1 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความพึงพอใจและค่าความส าคัญ  

ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย    การแปลผล 

4.50– 5.00   พงึพอใจ/มรีะดับความส าคัญมากที่สุด 

3.50 – 4.49   พงึพอใจ/มรีะดับความส าคัญมาก 

2.50 – 3.49   พงึพอใจ/มรีะดับความส าคัญปานกลาง 

1.50 – 2.49   พงึพอใจ/มรีะดับความส าคัญน้อย 

 1.00 – 1.49   พงึพอใจ/มรีะดับความส าคัญน้อยท่ีสุด 

ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจและระดับความส าคัญ (Importance –Performance Analysis: 

IPA) สามารถท าได้โดยน าค่าระดับความส าคัญและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติท่ีตกอยู่ใน

Quadrantใดโดยจุดตัดของแกนท้ังสองคือค่าเฉลี่ยรวมของระดับความส าคัญและค่าเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจ 

ซึ่งตอ้งท าการพจิารณาค่าเฉลี่ยหลักก่อนจึงจะสามารถอธิบายความหมายได้ 
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Quadrants ความหมาย 

 

ค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ยระดับ      

ความพึงพอใจ 

A 

 

คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อผู้มารับบริการและไมไ่ด้รับการ

ตอบสนองอย่างเพยีงพอ  
สูง ต่ า 

B 
ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอยา่งดีในคุณลักษณะท่ี

ผู้รับบริการได้ให้ความส าคัญมาก  
สูง สูง 

C 

ผลิตภัณฑม์คีุณภาพต่ าหรอืมีการบริการต่ าในคุณลักษณะทีไ่ม่

ส าคัญผู้รับบริการ ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุง

ออกไปก่อน  

ต่ า ต่ า 

D 
คือผู้บริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นในคณุลักษณะ

ท่ีมีความส าคัญนอ้ยตอ่การตัดสินใจของผู้รับบริการ  
ต่ า สูง 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที ่1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 66.00 

อายุ 31–40 ป ี 37.33 

สถานภาพสมรส โสด  51.00 

รายได้ต่อเดอืน 15,001–20,000 บาทบาท 29.00 

ระดับการศึกษา ปรญิญาตร ี  47.33 

อาชีพ พนักงานบรษัิทเอกชน 47.67 

ประเภทรุน่ของรถยนต์ 
รุ่นท่ีมีการปรับเปลี่ยนและติดอุปกรณ์เสริม ECU 

เพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 
55.33 

ประเภทรถยนต์ท่ีใช้ รถเก๋งสองตอน 79.00 

ขนาดเครื่องยนต์ของรถยนต์ 1,501–1,800 ซีซี 41.67 

อายุของรถยนต์ ไม่เกิน 3 ปี 41.00 

ช่วงวันเวลาในการเติมน้ ามัน วันธรรมดา (จันทร์–ศุกร)์ 72.00 

จ านวนครัง้ต่อเดอืนในการเติมน้ ามัน 2–5 ครัง้ 55.67 

จ านวนเงินต่อครัง้ในการเติมน้ ามัน 1,001–1,500 บาท 45.00 

วิธีการช าระเงิน เงินสด 75.00 

สถานบีรกิารที่ใชม้ากที่สุด บางจาก 71.33 

เลอืกใช้สถานีบรกิารเพราะเหตุผลใด ใกลบ้้าน 35.86 
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ผลจากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.00  

มีอายุ 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 37.33 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีรายได้ 15,001–20,000 บาทต่อเดือน คิด

เป็นร้อยละ 29.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  47.33  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

คิดเป็นร้อยละ 47.67  ใช้รถยนต์รุ่นท่ีมีการปรับเปลี่ยนและติดอุปกรณ์เสริม  ECU เพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

คิดเป็นร้อยละ 55.33 มีการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ประเภทรถเก๋งสองตอน คิดเป็นร้อยละ 

79.00 มีการใชร้ถยนตข์นาดเคร่ืองยนต์ 1,501–1,800 ซีซี คิดเป็นร้อยละ 41.67  มีการใช้รถยนต์ท่ีมีอายุเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 

3 ปี    คิดเป็นร้อยละ 41.00  มีการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 72.00   

มีการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เฉลี่ย 2–5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.67  มีการใช้จ่ายเงินในการเติมน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 จ านวน 1,001–1,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.00  มีการช าระเงินในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 75.00  ใช้บริการในสถานบีริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 จากสถานีบริการบางจาก คิดเป็นร้อย

ละ 71.33 และมีการเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 จากสถานบีริการดังกล่าวดว้ยเหตุผล ใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.86 

ส่วนที่ 2  สรุปภาพรวมข้อมูลระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน  ามันแก๊สโซฮอล์ E85 โดย Importance Performance Analysis 

(IPA) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 12 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน  Quadrant A มี 1 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีอัตราการ

สิน้เปลอืงหรือระเหยมากกวา่น้ ามันเบนซินปกติท่ัวไปและน้ ามันแก๊สโซฮอล ์91 และ 95 

 ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 11 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 สามารถใช้แทน

น้ ามันเบนซินปกติท่ัวไป และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ได้ดี เร่ืองคุณภาพและสมรรถนะในการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 ไม่แตกต่างจากน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ ามันเบนซินปกต ิ 

ท าให้เพิ่มอัตราการเร่งตอบสนองได้ดีส่งผลให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  มีความปลอดภัยสูง ไม่

ส่งผลกระทบตอ่เครื่องยนต์ของท่าน เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ชว่ยท าให้การเผาไหมข้องเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิด

เขมา่ หรือควันด าได้ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซตท่ี์ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก

และสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นพลังงานสะอาด ผลิตจากพืชเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นพลังงานทดแทนท่ีมีความยั่งยืนของประเทศต่อไปในอนาคต เร่ืองน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ช่วยลดการน าเข้าน้ ามันดิบจากตา่งประเทศ และลดค่าใชจ้่ายด้านพลังงานภายในประเทศได้ เร่ืองน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ผลิตจากพืช เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ท่ีน ามาท าเป็นเอทานอล สร้างรายได้ ท่ีดีแก่เกษตร  

เร่ืองเคร่ืองยนต์ท่ีมีการติดอุปกรณ์เสริม ECU ใช้ได้ดีเช่นเดียวกับรถยนต์ท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ตามล าดับ 
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 ปัจจัยด้านราคา 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 3 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีราคาถูกกว่า

น้ ามันเบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองราคาของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มคีวามเหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพ

ของน้ ามัน เร่ืองประหยัดคา่ใชจ้่ายได้มากในการเตมิน้ ามันในแตล่ะครัง้ ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 4 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยยอ่ยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C มี 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยยอ่ยเรื่องจังหวัดเชยีงใหม ่มสีถานบีริการน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ท่ีมากและเพียงพอในการใช้บริการ เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีหัวจ่ายเพียงพอ ไม่ต้องรอรับ

บริการนานจนเกินไป ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D มี 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

เดินทางสะดวก เข้าไปใช้บริการได้ง่าย เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีบริการอื่นๆ ด้วย เช่น บริการห้องน้ า, 

บริการล้าง อัด ฉีด, บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง และบริการร้านสะดวกซือ้ ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 6 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C มี 6 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 เพื่อช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เร่ืองรัฐบาลลดภาษีน าเข้าและลดค่าอะไหล่ของรถยนต์ท่ีใช้น้ ามันแก๊ส

โซฮอล ์E85 เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 มีการสง่เสริมการขายดว้ยวธีิการตา่งๆ เช่น ของแถม, น้ าดื่ม, คูปอง

สะสมแจก เพื่อชงิโชค หรือมีบัตรสมาชกิให้ส่วนลด เร่ืองสถานีบริการน้ ามันจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใชน้้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ให้กับผู้บริโภค และผู้ท่ีสนใจ เร่ืองพนักงานท่ีให้บริการตอบค าถามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 ได้ถูกตอ้ง ชัดเจน ตามล าดับ 

สรุป ข้อมูลระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่

ต่อประเภทรุ่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนและติดอุปกรณ์เสริม ECU เพื่อรองรับน  ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 โดยใช้ Importance Performance Analysis (IPA) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 12 ข้อ พบว่า 

 ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant A มี 1 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีอัตราการ

สิน้เปลอืงหรือระเหยมากกวา่น้ ามันเบนซินปกติท่ัวไปและน้ ามันแก๊สโซฮอล ์91 และ 95 

  ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 11 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 สามารถใช้

แทนน้ ามันเบนซินปกติท่ัวไป และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ได้ดี  เร่ืองคุณภาพและสมรรถนะในการใช้น้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ไม่แตกต่างจากน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ ามันเบนซิน
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ปกติ ท าให้เพิ่มอัตราการเร่งตอบสนองได้ดีส่งผลให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  มคีวามปลอดภัยสูง 

ไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองยนต์ของท่าน เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยท าให้การเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์สมบูรณ์ไม่

ก่อให้เกิดเขม่า หรือควันด าได้ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ท่ีก่อให้เกิดสภาวะ

เรือนกระจกและสามารถช่วยลดโลกรอ้นได้ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นพลังงานสะอาด ผลิตจากพชืเกษตรท่ีเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นพลังงานทดแทนท่ีมีความยั่งยืนของประเทศต่อไปในอนาคต เร่ืองน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยลดการน าเข้าน้ ามันดิบจากตา่งประเทศ และลดค่าใชจ้่ายด้านพลังงานภายในประเทศได้ เร่ืองน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 ผลิตจากพืช เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ที่น ามาท าเป็นเอทานอล สร้างรายได้ท่ีดีแก่เกษตร เร่ือง

เคร่ืองยนต์ท่ีมีการติดอุปกรณ์เสริม ECU ใช้ได้ดีเช่นเดียวกับรถยนต์ท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 3 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีราคาถูกกว่า

น้ ามันเบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองราคาของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มคีวามเหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพ

ของน้ ามัน เร่ืองประหยัดคา่ใชจ้่ายได้มากในการเตมิน้ ามันในแตล่ะครัง้ ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 4 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 1 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

เดินทางสะดวก เข้าไปใช้บริการได้งา่ย  

ปัจจัยยอ่ยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C มี 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยยอ่ยเรื่องจังหวัดเชยีงใหม ่มสีถานบีริการน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ท่ีมากและเพียงพอในการใช้บริการ เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีหัวจ่ายเพียงพอ ไม่ต้องรอรับ

บริการนานจนเกินไป ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D มี 1 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

มีบริการอื่นๆ ด้วย เช่น บริการห้องน้ า, บริการล้าง อัด ฉีด, บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง และบริการร้านสะดวกซื้อ 

ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 6 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C มี 6 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 เพื่อช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เร่ืองรัฐบาลลดภาษีน าเข้าและลดค่าอะไหล่ของรถยนต์ท่ีใช้น้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ของแถม , น้ าดื่ม, 

คูปองสะสมแจก เพื่อชิงโชค หรือมีบัตรสมาชิกให้ส่วนลด เร่ืองสถานีบริการน้ ามันจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้
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น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ให้กับผู้บริโภค และผู้ท่ีสนใจ เร่ืองพนักงานท่ีให้บริการตอบค าถามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 ได้ถูกตอ้ง ชัดเจน ตามล าดับ 

สรุป ข้อมูลระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่

ต่อต่อประเภทรุ่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีการออกแบบเครื่องยนต์ เพื่อรองรับน  ามันแก๊สโซฮอล์ E85 โดยใช้ 

Importance Performance Analysis (IPA) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 12 ข้อ พบว่า 

  ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 10 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 สามารถใช้

แทนน้ ามันเบนซินปกติท่ัวไป และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ได้ดี เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 มอีัตราการสิน้เปลอืงหรือ

ระเหยมากกว่าน้ ามันเบนซินปกติท่ัวไปและน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85  มคีวามปลอดภัยสูง 

ไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองยนต์ของท่าน เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยท าให้การเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์สมบูรณ์ไม่

ก่อให้เกิดเขม่า หรือควันด าได้ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ท่ีก่อให้เกิดสภาวะ

เรือนกระจกและสามารถช่วยลดโลกรอ้นได้ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นพลังงานสะอาด ผลิตจากพชืเกษตรท่ีเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นพลังงานทดแทนท่ีมีความยั่งยืนของประเทศต่อไปในอนาคต เร่ืองน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยลดการน าเข้าน้ ามันดิบจากตา่งประเทศ และลดค่าใชจ้่ายด้านพลังงานภายในประเทศได้ เร่ืองน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ E85 ผลิตจากพืช เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ที่น ามาท าเป็นเอทานอล สร้างรายได้ท่ีดีแก่เกษตร เร่ือง

เคร่ืองยนต์ท่ีมีการติดอุปกรณ์เสริม ECU ใช้ได้ดีเช่นเดียวกับรถยนต์ท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D มี 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะในการใชน้้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ไม่แตกต่างจากน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ ามันเบนซิน

ปกติ ท าให้เพิ่มอัตราการเร่งตอบสนองได้ดีสง่ผลให้เครื่องยนต์เดินเรียบ ตามล าดับ 

 ปัจจัยด้านราคา 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B มี 3 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีราคาถูกกว่า

น้ ามันเบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เร่ืองราคาของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มคีวามเหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพ

ของน้ ามัน เร่ืองประหยัดคา่ใชจ้่ายได้มากในการเตมิน้ ามันในแตล่ะครัง้ ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 4 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยูใ่น Quadrant C มี 3 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองจังหวัดเชยีงใหม ่มีสถานีบริการน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ท่ีมากและเพียงพอในการใช้บริการ เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีหัวจ่ายเพียงพอ ไม่ต้องรอรับ

บริการนานจนเกินไป เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มบีริการอ่ืนๆ ดว้ย เช่น บริการห้องน้ า, บริการล้าง อัด ฉีด, 

บริการเปลีย่นถ่ายน้ ามันเครื่อง และบริการร้านสะดวกซือ้ ตามล าดับ 
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ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D มี 1 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

เดินทางสะดวก เข้าไปใช้บริการได้งา่ย  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 6 ข้อ พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C มี 6 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยย่อยเร่ืองการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 เพื่อช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เร่ืองรัฐบาลลดภาษีน าเข้าและลดค่าอะไหล่ของรถยนต์ท่ีใช้น้ ามันแก๊ส

โซฮอล ์E85 เร่ืองสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 มีการสง่เสริมการขายดว้ยวธีิการตา่งๆ เช่น ของแถม, น้ าดื่ม, คูปอง

สะสมแจก เพื่อชงิโชค หรอืมีบัตรสมาชกิให้ส่วนลด เร่ืองสถานีบริการน้ ามันจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใชน้้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ให้กับผู้บริโภค และผู้ท่ีสนใจ เร่ืองพนักงานท่ีให้บริการตอบค าถามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 

E85 ได้ถูกตอ้ง ชัดเจน ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3  ปัญหาที่เกดิจากการใช้น  ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาท่ีเกิดจากการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์  E85 ส าหรับผู้ท่ีมีปัญหา

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตอ่ปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ เร่ืองน้ ามันมีการระเหยเร็ว และน้ ามันหมดเร็วกวา่น้ ามัน

เบนซินท่ัวไป รองลงมา คือ เร่ืองประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถให้พลังงานได้เทียบเท่ากับน้ ามันเบนซินท่ัวไป ส่วนปัญหา

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ เร่ืองถังน้ ามันและท่อน้ ามันซึมเร็ว มีการกัดกร่อนของเคร่ืองยนต์สูง 

เร่ืองปัญหาเคร่ืองยนต์ขัดข้องหลังจากท่ีเปลี่ยนมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เร่ืองปัญหาในด้านอื่นๆ เชน่ การออกตัวของ

เคร่ืองยนต์ช้าและเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล่อง ECU  และเร่ืองอายุการใช้งานป๊ัมน้ ามันไฟฟ้าสั้นลงอย่างรวดเร็ว  

ไส้กรองอุดตันมากกวา่ปกติ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อสว่นประสมการตลาดของน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 ใช้แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Concept) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ 

พึงพอใจ (Importance-Performance Analysis: IPA) และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

สามารถอธิบายในรายละเอยีดของแตล่ะปัจจัยย่อย ท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคในแต่ละดา้น มีประเด็นท่ีสามารถ

น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และเลือกใช้สถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ด้วยเหตุผลท่ีว่าใกล้บ้านของผู้บริโภค  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีระ ปาระจเร (2550) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แก๊สโซฮอล์  

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาในระดับขั้นปริญญาตรี 

และเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอลใ์นสถานป๊ัีมน้ ามันใกล้บ้าน  

ผลการศกึษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์นั่งส่วน

บุคคลประเภทรถเก๋งสองตอน เตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในชว่งวันธรรมดา (จันทร์–ศุกร)์ เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 2–5 ครั้ง

ตอ่เดอืน และช าระค่าใชจ้่ายในการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ด้วยเงินสด ซึ่งสอดคล้องกันกับผลงานวจิัยของ บรรจง สม

ฤทธ์ิ (2550) ท่ีท าการศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทรถเก๋งสองตอน เติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในช่วงวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

เตมิน้ ามันเฉลี่ยเดอืนละ 2–5 ครัง้ต่อเดอืน และช าระค่าเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอลด์้วยเงินสด 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงาน

บริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนากร สมรรคเสวี (2556) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด  

และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์  E85 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และระดับการให้ความส าคัญของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ต่อส่วนประสมการตลาดของน  ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ผลจากการศึกษาระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด  

ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา  

สรุปได้ว่าในส่วนระดับความส าคัญ ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก และในส่วนระดับความ  

พึงพอใจผู้บริโภคให้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ในระดับท่ีมาก  

ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายตามปัจจัย

ยอ่ยในแต่ละดา้น ดังนี ้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลการศึกษา พบว่า น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีความปลอดภัยสูงไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองยนต์ น้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 สามารถใช้แทนน้ ามันเบนซินปกติท่ัวไปและน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ได้ดีน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ชว่ยท า

ให้การเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดเขม่าหรือควันด าได้ และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่า

น้ ามันเบนซินปกติ ท าให้เพิ่มอัตราการเร่งตอบสนองได้ดี ส่งผลให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ธนากร สมรรคเสว ี(2556) ที่ท าการศกึษาสว่นประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี

ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 
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สามารถทดแทนน้ ามันเบนซิน และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีความปลอดภัยเทียบเท่าน้ ามัน แก๊สโซฮอล์ E85 ท าให้

เครื่องยนต์มีการเผาไหมท่ี้ดขีึน้ และคิดวา่น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มคี่าออกเทนสูงกวา่น้ ามันเบนซิน 

ปัจจัยด้านราคา 

ผลการศึกษา พบว่า น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในการเติมน้ ามันในแต่ละ

ครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิัยของ ธีระ ปาระจเร (2550) ท่ีท าการศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชแ้ก๊สโซฮอล์ 

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับราคาของแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นการท าให้

ประหยัดคา่ใชจ้่าย 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ผลการศึกษา พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์  E85 ท่ีมากและเพียงพอในการ

ให้บริการ และสะดวกในการเข้าไปใช้บริการเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนากร 

สมรรคเสวี (2556) ท่ีท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

มคีวามพงึพอใจในจ านวนสถานีท่ีให้บริการและความสะดวกในการเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85  

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใช้น้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 และสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มกีารส่งเสริมการขายด้วยวธีิการต่างๆ เช่น ของแถม, น้ าดื่ม, คูปอง

สะสมแจก เพื่อชิงโชคหรือมีบัตรสมาชิกให้ส่วนลด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนากร  สมรรคเสวี (2556)  

ท่ีท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์  E85 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ และมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายการโฆษณาและการรณรงค์ของน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85  

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้น  ามันแก๊สโซฮอล์ E85 

ผลการศึกษา พบวา่ ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้มีการปรับราคาลดลง เนื่องจากส่วนผสมส่วน

ใหญ่มาจากเอทานอล ที่ผลิตจากพชืเศรษฐกิจในประเทศ เชน่ มันส าปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ควรจะมรีาคาท่ีถูกและต่าง

จากราคาน้ ามันเบนซินมากกวา่ในปัจจุบัน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคท่ีใชร้ถยนต์หันมาเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 

กันมากขึ้น ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่มีสถานี

บริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในทุกสถานี และควรเพิ่มหัวจ่ายน้ ามัน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการใช้

บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่มีการส่งเสริมและผลักดัน

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 อย่างต่อเนื่อง และสถานีบริการน้ ามันพนักงานควรมีความรู้เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

เพื่อสามารถแนะน าผู้ใช้รถยนต์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ว่ารถยนต์ของผู้บริโภคสามารถเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

ได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกันกับผลงานวิจัยของ บรรจง สมฤทธ์ิ (2550) ท่ีท าการศกึษาทัศนคติของผู้ใชร้ถยนต์ส่วน

บุคคล ในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ ามันแก๊สโซฮอล์และ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์สลับกับน้ ามัน ด้านราคาเสนอให้ลดราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ลง ด้านช่องทาง
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การจัดจ าหนา่ยเสนอให้มีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์และควรเพิ่มหัวจ่ายน้ ามันทุกสถาน ีและด้านส่งเสริมการตลาดเสนอให้มี

การอบรมพนักงานและจัดท าคู่มอื แนะน าวธีิการเตมิน้ ามันแก๊สโซฮอล ์และควรจัดรายการสง่เสริมการขาย เชน่ ทชิชู่ หรือ

มกีารชิงโชค เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของ

น้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 มขี้อเสนอแนะจ าแนกตามปัจจัยสว่นประสมการตลาด ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

ในระดับมาก และมีความรู้เกี่ยวกับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในด้านของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นพลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทนซึ่งผลิตมาจากเอทานอลท่ีได้มาจากพืชเศรษฐกิจ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ถึง 85% และมีส่วนผสม

ของน้ ามันเบนซิน 15% แตปั่จจัยสว่นหนึ่งท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค คือ เร่ืองน้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 มอีัตราการ

สิน้เปลอืงหรือระเหยมากกวา่น้ ามันเบนซินปกติท่ัวไปและน้ ามันแก๊สโซฮอล ์91 หรอื 95  

ข้อเสนอแนะด้านผลิตภัณฑ์ 

วิธีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยการใช้สื่อต่างๆ ทางสาธารณะ 

เช่น วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็ปไซด์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ในด้านของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มีความเข้าใจมาตลอดวา่น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีการระเหยเร็วและท าให้น้ ามันหมดเร็วกว่าน้ ามันเบนซินท่ัวไป โดย

การทดลอง ใช้หลอดแก้วหรือแก้วทางเคมี มีขีดบอกปริมาตรเป็นซีซี ซื้อจากศึกษาภัณฑ์ มีการรับรองจากหน่วยงานชั่ง

ตวงวัด และใช้ขวดเหล้าท่ีล้างสะอาดแล้ว มีการทดลองหลายคร้ัง ท้ังเบนซิน แก๊สโซฮอล์ E10, E20, E85 และเอทานอล

ล้วน E100 ผลของการทดลอง ปรากฏว่า เมื่อมีส่วนผสมเอทานอลมาก ก็ยิ่งระเหยช้าลง เหลือในภาชนะมากกว่าเบนซิน 

จากผลการทดลองน้ ามันเบนซินท่ีไม่ได้ผสมเอทานอลระเหยเร็วท่ีสุด ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน 

ดังนั้นน้ ามันเบนซินจะมีการระเหยเร็วกว่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 หรือน้ ามันท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลมากกว่าน้ ามัน

เบนซิน การระเหยย่ิงมีน้อยกวา่น้ ามันเบนซินปกติท่ัวไป 

ด้านราคา 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีหันมาใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เนื่องมาจากการปรับ

ราคาของน้ ามันเบนซินท่ัวไปท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีราคาท่ีถูกกว่า มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับ

คุณภาพของน้ ามัน อกีทั้งยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในการเติมในแตล่ะครั้ง จึงท าให้มรีาคาที่ถูกกว่าน้ ามันเบนซิน

ท่ัวไป ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันลงได้ในแต่ละคร้ัง โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 อย่าง

ตอ่เนื่อง 

ข้อเสนอแนะด้านราคา 

วธีิการส่งเสริมให้ผู้บริโภคใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 อยา่งต่อเนื่อง คือ การตรึงราคาให้คงท่ีของน้ ามันแก๊ส

โซฮอล์ E85 เพื่อไม่ให้เกิดการปรับราคาท่ีสูงขึ้นในอนาคต ท าให้มีผลต่อผู้บริโภคโดยตรง และเพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มท่ียังไม่

เคยใช้ให้หันมาใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล ์E85 กันอย่างแพร่หลาย 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มกีารศกึษาสถานีท่ีมีบริการ

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นอย่างดีในจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้จากท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าไปใช้บริการในสถานีบริการ

น้ ามันได้อย่างถูกต้อง แต่ก็ยังมีความคิดเห็นท่ีว่าจ านวนของสถานีบริการน้ ามันยังมีไม่มาก และต้องการให้เพิ่มสถานี

บริการน้ ามันทุกสถาน ี 

ข้อเสนอแนะด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ผู้ให้บริการน้ ามันในจังหวัดเชยีงใหมท่ี่เป็นรายใหญ่ในการจ าหนา่ยน้ ามันแก๊สโซฮฮล์ E85 เชน่ สถานีบริการ

น้ ามันบางจาก และสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ควรพจิารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับหัวจ่ายน้ ามันแก๊สโซฮฮล์ E85 และควร

ขยายการให้บริการน้ ามันแก๊สโซฮฮล์ E85ให้มีในทุกสถานบีริการน้ ามันของตน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่เพื่อความรวดเร็ว

ไม่ตอ้งรอนาน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังชว่ยอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคใน

การใช้บริการได้อยา่งเพียงพอ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ให้หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

โดยยังขาดการท าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง  และยังไมม่กีารสง่เสริมทางด้านการตลาดที่สามารถดงึดูดใจ

เท่าท่ีควร เช่น การส่งเสรมิการขายดว้ยวิธีการแจก การแถมน้ าดื่ม สะสมคูปอง หรือบัตรสมาชิกส่วนลด อกีทั้งพนักงานท่ี

ให้บริการยังไม่มีความรู้ท่ีสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ โดยส่วนใหญ่พนักงานเป็นชาวเขา  

ท่ียังพูดภาษาไทยยังไม่คอ่ยคล่อง จึงไม่สามารถอธิบาย วิธีการใชง้านให้กับผู้บริโภคได้ 

ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. ผู้ให้บริการน้ ามันในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเป็นรายใหญ่ในการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮฮล์ E85 เช่น สถานี

บริการน้ ามันบางจาก และสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ควรร่วมมือกันจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีสง่เสริมและสนับสนุนความรู้

เกี่ยวกับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อโฆษณาให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85  

ในการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสถานี หรือเอกสาร คู่มือ ณ จุดท่ีผู้บริโภคสามารถอ่านได้ เช่น บริเวณห้องน้ า  

จุดพักรถ หรือจัดท าป้ายตั้งหน้ารถขณะท่ีก าลังให้บริการน้ ามัน เพื่อท่ีระหว่างรอผู้บริโภคสามารถอ่านเป็นความรู้ได้  

เป็นต้น 

2. สถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮฮล์ E85 ท้ังสถานีบริการน้ ามันบางจาก และสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ควรมี

การพัฒนาระบบในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ ามันแก๊ส

โซฮอล ์E85 เพื่อท่ีจะได้ให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องกับลูกค้าได้ เป็นการเพิ่มจ านวนผู้ใชแ้ละเพิ่มยอดจ าหนา่ย อีกท้ังยังเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้กับพนักงานท่ีเป็นผู้ให้บริการ ไม่กลัวท่ีจะตอบค าถามของลูกค้าได้ และส าหรับพนักงานท่ีเป็นชาวเขาอาจจะ

ไม่มอบหมายให้เป็นผู้ตอบค าถาม แต่ให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานท่ีมีความเข้าใจและมีทักษะในด้านภาษาท่ีสื่อสารได้อย่าง

เข้าใจง่ายในการตอบค าถามส าหรับลูกค้าได้ 
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