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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการเลือกใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
ที่ใช้เลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วีการสัมภาษณ์ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าไคสแควร์ , t-test, ANOVA และวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย Scheffe Analysis การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
ผลการศึ กษา พบว่า พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เติ มน้ า มันแก๊ สโซฮอล์จากสถานี
บริ การน้ ามัน ปตท. โดยชาระค่าน้ ามันด้วยเงิ นสดมากกว่า 500 บาท ต่อครั้ ง ในการเติมน้ ามันจะ
เลื อกเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ทุกครั้ง จากสถานี บริ การน้ ามันที่เป็ นทางผ่าน และมีหัวจ่ายน้ ามันเป็ น
จานวนมาก โดยไม่พบปั ญหาใด ๆ เกี่ ยวกับเครื่ องยนต์ การเลือกเติมน้ ามันจะตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ซึ่ งเหตุผลที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์คือ ราคาถู กกว่าน้ ามันเบนซิ นออกเทน 95 และมีอตั ราสิ้ นเปลื อง
ใกล้เคี ยงกัน ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลจากสื่ อโทรทัศน์แต่ยงั ไม่เพียงพอ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ต้องการให้ราคาแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าน้ ามันเบนซิ นออกเทน 95 ประมาณ 76 สตางค์ถึง 1 บาท และมี
ของแถมเป็ นน้ าดื่ม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการเลื อกใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ก ับ สถานภาพส่ วนบุ ค คล พบว่า พฤติ ก รรมที่ ข้ ึ นอยู่ก ับ เพศ ได้แก่ ผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ

ข

ตัดสิ นใจเติมน้ ามัน พฤติกรรมที่ข้ ึนอยูก่ บั อายุ ได้แก่ จานวนเงินที่เติมน้ ามัน ลักษณะการเติมน้ ามัน
วิธีการชาระเงิน ส่ วนลดที่ได้รับ ราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ และผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเติมน้ ามัน พฤติกรรมที่ข้ ึนอยูก่ บั อาชี พ ได้แก่ จานวนเงินที่เติมน้ ามัน ลักษณะของการเติม
น้ ามัน วิธีการชาระเงิน ส่ วนลดที่ได้รับ แหล่งที่เลือกเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเติมน้ ามัน พฤติกรรมที่ข้ ึนอยูก่ บั รายได้ต่อเดือน ได้แก่ ค่ายผูผ้ ลิ ตน้ ามัน จานวนเงินที่เติม
น้ ามัน ลักษณะของการเติมน้ ามัน วิธีการชาระเงิ น แหล่ งที่ เลื อกเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และผูท้ ี่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเติมน้ ามัน และพฤติกรรมที่ข้ ึนอยู่กบั วุฒิการศึกษา ได้แก่ จานวนเงินที่เติม
น้ ามัน วิธีการชาระเงิน ส่ วนลดที่ได้รับ และผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเติมน้ ามัน
โดยสรุ ป พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการเลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นงั่ ส่ วน
บุคคล ดังนั้น ภาครั ฐควรกาหนดให้ราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์แตกต่างกับน้ ามันเบนซิ นให้มากขึ้ น
เพื่อจูงใจให้ผใู ้ ช้รถยนต์เลือกใช้แก๊สโซฮอล์ และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ผลดีของการเลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ โดนบ่งชี้ วา่ จะประหยัดไปกี่บาทต่อเดือนแล้วยังต้องแสดง
ให้เห็นว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ จะไม่มีผลเสี ยต่อเครื่ องยนต์ สมรรถนะของเครื่ องยนต์หรื อมีผลทาให้
เครื่ องยนต์เสื่ อมสภาพเร็ วแต่อย่างใด เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
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ABSTRACT
The purpose of this study behaviors using gasohol in private cars. The subjects of the
study were 400 users of gasohol in private cars in Bangkok Metropolitan. Questionnaires and
interviews were used to collect the data. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, ChiSquare, t-test, ANOVA, and Scheffc Analysis were employed to analyze the data.
The study revealed that most users obtained gasohol from Bangchak gas stations. They
paid with cash, more than 500 baht at a time. They chose to fill their thanks with gasohol every
time they needed from the stations with many nozzles on their ways. No problems were found in
their car engines. They had made a decision to use gasohol themselves. The reason to use it was
related to the price; i.e. it was cheaper than octane 95 benzene while the consumption rate of both
kinds was almost the same. The subjects claimed they had not got enough information of Gasohol
from television. They wanted gasohol to be 75 satang – 1 baht cheaper than octane 95 benzene. A
gift of drinking water was preferable.
An analysis of the relationship between uscars’ behaviors in using gasohol and their
personal status revealed that sex affected the decision to use the gas while age had some
connection with the money to be paid for, kind of petrol to be used, methods of payment,
discount, preferable price of gasohol, persons affecting the decision to fill the tanks. Regarding
occupations, it was found having an effect on amount of money to be paid, choice of petrol to be
usec, payment methods, discount, sale location, and persons affecting their decision. As for
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monthly income, the examination unveiled that it had something to do with manufacturers’
camps, amount of money to be paid, choice of petrol to be used, payment methods, discount, sale
location, and persons affecting their decision. Consumers’ educational background influence
amount of money to be paid, kind of petral to be used, payment methods, discount, sale location.
In conclusion, the behaviors using gasohol in private cars. Therefore, the groverment
should have difference prices with gasohol or gasoline. In motivation to using cars change
gasohol and had public relations campaign to people know the advantages of the using
gasohol.The indications are that will save a few baht per month, also shows that using gasohol
will not effect to the engine. Engine performance or cause engine wear out faster, to build
confidence to customers.
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