
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ือง ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด 
สอบถามจากผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา
สามารถแบงการวิเคราะหเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ไดแก 

ความรูความเขาใจตอแกสโซฮอล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกส
โซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด  และพฤติกรรมเก่ียวกับการเติมน้ํามัน 

สวนท่ี 3  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอน้ํามัน 
แกสโซฮอล ไดแก ความรูความเขาใจตอแกสโซฮอล ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
เติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล 

สวนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทาง 
การตลาด 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 165 55.0 
ชาย 135 45.0 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.0 และเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 45.0 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 20 ป 8 2.7 
21 – 30 ป 134 44.7 
31 – 40ป 90 30.0 
41 – 50 ป 46 15.3 
51 ปข้ึนไป 22 7.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 21 – 30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.7  
รองลงมาไดแก อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 30.0  อาย ุ41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 15.3  อายุ 51 ป
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7.3 และ อายุไมเกิน 20 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.7  
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ตารางท่ี 4.3   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 182 60.7 
สมรส 112 37.3 
หมาย/หยา 6 2.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.7  
รองลงมาไดแก สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 37.3 และสถานภาพหมาย/หยา คิดเปนรอยละ 2.0  

 
 

ตารางท่ี 4.4   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวามัธยมศึกษา 3 1.0 
มัธยมศึกษา/ปวช. 18 6.0 
อนุปริญญา/ปวส. 19 6.3 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 185 61.7 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 65 21.7 
สูงกวาปริญญาโท 10 3.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.7 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 21.7 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 6.3  ระดบัมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอยละ 6.0    ระดับสูงกวา
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 3.3 และระดับตํ่ากวามัธยมศึกษา  นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 1.0
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ตารางท่ี 4.5   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 25 8.3 
พนักงานบริษทัเอกชน 115 38.3 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 110 36.7 
ธุรกิจสวนตัว 42 14.0 
รับจาง 6 2.0 
ไมไดประกอบอาชีพ 2 0.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 38.3 รองลงมาไดแก อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานของรัฐ คิดเปนรอย
ละ 36.7  ธุรกจิสวนตัว คิดเปนรอยละ 14.0  นักเรียน/นกัศึกษา คิดเปนรอยละ 8.3  รับจาง คิดเปน
รอยละ 2.0 และ ไมไดประกอบอาชีพ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.7 

 
 

ตารางท่ี 4.6   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 5,000 บาท 19 6.3 
  5,000 – 10,000 บาท 81 27.0 
10,001 – 15,000 บาท 77 25.7 
15,001 – 20,000 บาท 51 17.0 
มากกวา 20,000 บาท 72 24.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดระหวาง 5,000 – 10,000 บาท มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมาไดแก 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.7  รายได 
มากกวา 20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 24.0  15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.0 และ รายได
ไมเกิน 5,000 บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.3 
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ตารางท่ี 4.7   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของรถยนตสวน 
        บุคคลท่ีใช 

 
ประเภทของรถยนตสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

รถเกงตอนเดยีว 77 25.7 
รถเกงสองตอน 182 60.7 
รถเกงสองตอนแวน 41 13.6 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชรถยนตสวนบุคคลประเภทรถเกงสองตอน 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.7  รองลงมาไดแก รถเกงตอนเดียว คิดเปนรอยละ 25.7 และ รถเกงสอง
ตอนแวน คิดเปนรอยละ 13.6  

 
 
ตารางท่ี 4.8   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดเคร่ืองยนตของ 

        รถยนตท่ีใช 
 

ขนาดเคร่ืองยนตของรถยนต จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 1,500 ซีซี 131 43.7 
1,501 – 1,800 ซีซี 99 33.0 
1,801 – 2,100 ซีซี 42 14.0 
สูงกวา 2,100 ซีซี 28 9.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8  พบวาผูตอบแบบสอบถามใชรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 1,500 ซีซี 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.7  รองลงมาไดแก 1,501 – 1,800 ซีซี คิดเปนรอยละ 33.0  1,801 – 
2,100 ซีซี  คิดเปนรอยละ 14.0 และ สูงกวา 2,100 ซีซี  นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 9.3 



 
 
 
 

 
22 

ตารางท่ี 4.9   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุการใชงานของ 
        รถยนต 

 
อายุของรถยนตท่ีใช (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก) จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 3 ป 69 23.0 
มากกวา 3 ป – ไมเกิน 6 ป 86 28.7 
มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป 75 25.0 
มากกวา 9 ป 70 23.3 

รวม 300 100.0 
หมายเหตุ  อายุของรถยนตท่ีใช (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก) 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชรถยนตท่ีมีอายุมากกวา 3 ป – ไมเกนิ 6 ป 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.7 รองลงมาไดแก มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป คิดเปนรอยละ 25.0  
มากกวา 9 ป คิดเปนรอยละ 23.3  และ ไมเกนิ 3 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.0  

 
 

ตารางท่ี 4.10   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวันท่ีเติมน้าํมันบอย 
          ท่ีสุด 

 
วันท่ีเติมน้ํามันบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 

วันธรรมดา (จนัทร – ศุกร) 211 70.3 
วันหยุด (เสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 89 29.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.10  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเติมน้ํามันบอยท่ีสุดในวนัธรรมดา (จนัทร – 
ศุกร)  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.3  รองลงมาไดแก วนัหยดุ (เสาร-อาทิตย และวนัหยดุนักขัตฤกษ) 
คิดเปนรอยละ 29.7  
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ตารางท่ี 4.11   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงเวลาท่ีเติมน้ํามัน 
          บอยท่ีสุด 

 
ชวงเวลาท่ีเติมน้ํามันบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 

05.00 – 08.00 น. 21 7.0 
08.01 – 11.00 น. 28 9.3 
11.01 – 14.00 น. 19 6.3 
14.01 – 17.00 น. 13 4.4 
17.01 – 20.00 น. 94 31.3 
20.01 – 22.00 น. 20 6.7 
ไมแนนอน 105 35.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.11  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเติมน้ํามันบอยท่ีสุดในชวงเวลา ท่ีไมแนนอน 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.0  รองลงมาไดแก ชวงเวลา 17.01 – 20.00 น. คิดเปนรอยละ 31.3  
ชวงเวลา  08.01 – 11.00 น. คิดเปนรอยละ 9.3  ชวงเวลา  05.00 – 08.00 น. คิดเปนรอยละ 7.0  
ชวงเวลา  20.01 – 22.00 น. คิดเปนรอยละ 6.7  ชวงเวลา  11.01 – 14.00 น. คิดเปนรอยละ 6.3 และ 
ชวงเวลา  14.01 – 17.00 น. นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.4  
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ตารางท่ี 4.12   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเติมน้าํมันเฉล่ีย       
                        ตอเดือน 
 

เติมน้ํามันเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 2 คร้ังตอเดือน 21 7.0 
2 – 5 คร้ังตอเดือน 163 54.3 
มากกวา 5 คร้ังตอเดือน 116 38.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเติมน้ํามันเฉล่ีย 2 – 5 คร้ังตอเดือน มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 54.3  รองลงมาไดแก  มากกวา 5 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.7  และ นอยกวา 2 
คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 7.0  

 
 

ตารางท่ี 4.13   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใชในการ 
          เติมน้ํามันแตละคร้ัง 

 
จํานวนเงินท่ีใชในการเติมน้าํมันแตละคร้ัง จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 93 31.0 
   501 – 1,000 บาท 134 44.7 
1,001 – 1,500 บาท 43 14.3 
1,501 – 2,000 บาท 13 4.3 
มากกวา 2,000 บาท 17 5.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.13  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชเงินในการเติมน้ํามันแตละคร้ัง 501 – 
1,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.7  รองลงมาไดแก  ไมเกิน 500 บาท คิดเปนรอยละ 31.0  
1,001 – 1,500 บาท คิดเปนรอยละ 14.3  มากกวา 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.7  และ 1,501 – 2,000 
บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.3  
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ตารางท่ี 4.14   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีการชําระเงินคา 
          น้ํามัน 

 
วิธีการชําระคาน้ํามัน จํานวน รอยละ 

เงินสด 207 69.0 
บัตรเครดิต 93 31.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.14  พบวา ผูตอบแบบสอบถามชําระเงินคาน้ํามันดวยเงนิสด คิดเปนรอยละ 
69.0  และ  บัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 31.0 
 
 
ตารางท่ี 4.15   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานีบริการน้ํามันท่ีใช 

          บริการบอยท่ีสุด 
 

สถานีบริการน้าํมันท่ีใชบริการบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 
ปตท. 125 41.7 
เชลล 48 16.0 
เอสโซ 42 14.0 
เจท 30 10.0 
บางจาก 26 8.7 
คาลเท็กซ 18 6.0 
ปโตรนาส 11 3.6 

รวม 300 100.0 
  
จากตารางท่ี 4.15  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใช สถานีบริการน้ํามันท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

คือ ปตท. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาไดแก เชลล คิดเปนรอยละ 16.0  เอสโซ คิดเปน
รอยละ 14.0  เจท คิดเปนรอยละ 10.0  บางจาก คิดเปนรอยละ 8.7  คาลเท็กซ คิดเปนรอยละ 6.0  
และ ปโตรนาส นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.6 



 
 
 
 

 
26 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล  
ไดแก ความรูความเขาใจตอแกสโซฮอล     ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช 
น้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด  และพฤติกรรมเก่ียวกับการเติมน้ํามัน 
 
2.1 องคประกอบดานความรูความเขาใจ 
ตารางท่ี 4.16  แสดงจํานวนและรอยละการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล 
 

ส่ือ จํานวน รอยละ 
โทรทัศน 243 81.0 
ส่ือส่ิงพิมพ แผนพับ ใบปลิว 129 43.0 
สถานีบริการน้ํามัน 107 35.7 
วิทย ุ 106 35.3 
ปายโฆษณา 90 30.0 
เพื่อน ญาติ หรือคนรูจัก 80 26.7 
อินเตอรเน็ต 51 17.0 
กระทรวงพลังงาน 1 0.3 
หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1ขอ  
 

จากตารางท่ี 4.16  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทราบขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองผลิตภัณฑน้ํามัน
แกสโซฮอลจากโทรทัศน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.0  รองลงมา ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ แผนพบั 
ใบปลิว  คิดเปนรอยละ 43.0  สถานีบริการน้ํามัน  คิดเปนรอยละ  35.7   วทิยุ  คิดเปนรอยละ 35.3   
ปายโฆษณา  คิดเปนรอยละ 30.0    เพื่อน ญาติหรือคนรูจัก คิดเปนรอยละ 26.7 อินเตอรเน็ต คิดเปน
รอยละ 17.0 และ กระทรวงพลังงาน นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.3 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงจํานวนและรอยละความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล 
 

ระดับความรูความเขาใจ 

ทราบ ไมทราบ 
รวม 

ขอความ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

 1. น้ํามันแกสโซฮอลผลิตจากน้ํามันเบนซิน
ผสมกับเอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอล  

224 75.0 76 25.0 300 100.0 

 2. เอทิลแอลกอฮอลท่ีใชมาจากพืช เชน ออย 
ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน  

220 73.3 80 26.7 300 100.0 

 3. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชไดกับรถยนต
ทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด 

203 67.7 97 32.3 300 100.0 

 4. น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับ
รถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร 

157 52.3 143 47.7 300 100.0 

 5. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทนนํ้ามัน
เบนซินท่ัวไปไดท้ัง เบนซิน 91 และ 95 

229 76.3 71 23.7 300 100.0 

 6. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถผสมกับนํ้ามันท่ี
เหลือในถังไดเลยโดยไมตองรอใหน้ํามันหมด 

199 66.3 101 33.7 300 100.0 

 7. สามารถเติมนํ้ามันแกสโซฮอลโดยไมตอง
ปรับแตงเครื่องยนตกอนตัดสินใจเติมนํ้ามัน
แกสโซฮอล 

208 69.3 92 30.7 300 100.0 

 8. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยประหยัด
เช้ือเพลิงเชนเดยีวกับน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

223 74.3 77 25.7 300 100.0 

 9. การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลทําใหสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการเติมนํ้ามันไดเนื่องจาก
มีราคาถูกกวานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 

257 85.7 43 14.3 300 100.0 

10. เติมนํ้ามันแกสโซฮอลจะไมมีผลกระทบ
ตอสมรรถนะการใชงานและอัตราเรงท่ีดีกวา
หรือแตกตางจากนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 

183 61.0 117 39.0 300 100.0 

 



 
 
 
 

 
28 

ตารางท่ี 4.17 (ตอ)  แสดงจํานวนและรอยละความรูความเขาใจเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอล 
 

ระดับความรูความเขาใจ 

ทราบ ไมทราบ 
รวม 

ขอความ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

11. การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสามารถชวยลด
การนําเขานํ้ามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลด
การขาดดุลทางการคา 

249 83.0 51 17.0 300 100.0 

12. การผลิตนํ้ามันแกสโซฮอลสงผลใหพืชผล
ทางการเกษตรท่ีใชในการผลิต
เอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงข้ึน 

194 64.7 106 35.3 300 100.0 

13. การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลทําใหเครื่องยนต
มีการเผาไหมดข้ึีน ชวยลดมลพิษ ไอเสียทาง
อากาศ 

188 62.7 112 37.5 300 100.0 

14. การเติมนํ้ามันแกสโซฮอลสามารถลด
ปริมาณไฮโดรคารบอนและ
คารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 20 – 25% 

171 57.0 129 43.0 300 100.0 

15. รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาเติม
น้ํามันแกสโซฮอล 

265 88.3 35 11.7 300 100.0 

รวม 3,170 70.4 1,330 29.6 4,500 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.17  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทราบขอมูลขาวสารของน้ํามันแกสโซฮอล
มากท่ีสุด ในหวัขอ  รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหนัมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล คิดเปนรอยละ 88.3 
รองลงมาไดแก  การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการเติมน้ํามันได
เนื่องจากมีราคาถูกกวาน้าํมันเบนซินออกเทน 95   คิดเปนรอยละ 85.77    การเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สามารถชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ลดการขาดดลุทางการคา  คิดเปนรอยละ 
83.0  น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินท่ัวไปไดท้ัง เบนซิน 91 และ 95 คิดเปนรอย
ละ 76.3 และน้ํามันแกสโซฮอลผลิตจากน้ํามันเบนซินผสมกับเอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอล คิด
เปนรอยละ 75.0    
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สําหรับหัวขอท่ีผูตอบแบบสอบถามไมทราบมากท่ีสุด ไดแก  น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนํา
ใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร คิดเปนรอยละ 47.7  รองลงมาไดแก  
การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถลดปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 
20 – 25%  คิดเปนรอยละ 43.0   การเติมน้ํามันแกสโซฮอลจะไมมีผลกระทบตอสมรรถนะการใช
งานและอัตราเรงท่ีดีกวาหรือแตกตางจากน้าํมันเบนซินออกเทน 95 คิดเปนรอยละ 39.0  การเติม
น้ํามันแกสโซฮอลทําใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึน ชวยลดมลพิษ ไอเสียทางอากาศคิดเปน     
รอยละ 37.5  และการผลิตน้ํามันแกสโซฮอล สงผลใหพืชผลทางการเกษตรที่ใชในการผลิต
เอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 35.3 

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามทราบขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 70.4 
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2.2  องคประกอบดานความคิดเห็น 
ตารางท่ี 4.18  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั 

         ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลในดานผลิตภัณฑ  
 

ระดับความคดิเห็น 
ดานผลิตภัณฑ เห็นดวย

มากท่ีสุด
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. นํ้ามันแกสโซฮอลมีคุณภาพ
สามารถใชแทนนํ้ามันเบนซิน
ออกเทน 91 และ 95 ไดจริง 

23 
(7.6%) 

63 
(21.0%) 

110 
(36.7%) 

98 
(32.7%) 

6 
(2.0%) 

300 
(100.0%) 

3.01 0.96 ปานกลาง 

2. นํ้ามันแกสโซฮอลไมมีผล
ตอสมรรถนะการใชงานและ
อัตราการเรงของเครื่องยนต 

17 
(5.7%) 

45 
(15.0%) 

111 
(37.0%) 

111 
(37.0%) 

16 
(5.3%) 

300 
(100.0%) 

2.77 0.95 ปานกลาง 

3. นํ้ามันแกสโซฮอลมีอัตราการ
สิ้นเปลืองหรอืระเหยสูงกวานํ้ามัน
เบนซินออกเทน 91 และ 95 

36 
(12.0%) 

57 
(19.0%) 

105 
(35.0%) 

83 
(27.7%) 

19 
(6.3%) 

300 
(100.0%) 

2.98 1.09 ปานกลาง 

4. การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
สามารถชวยประหยัดคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงไดจริงเมื่อเทียบกับ
อัตราการสิ้นเปลืองหรือการ
ระเหยของเช้ือเพลิง 

20 
(6.7%) 

64 
(21.3%) 

104 
(34.7%) 

97 
(32.3%) 

15 
(5.0%) 

300 
(100.0%) 

2.90 0.99 ปานกลาง 

5. ตรายี่หอนํ้ามันแกสโซฮอล
ที่ผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมี
ผลตอการเลือก 

32 
(10.7%) 

90 
(30.0%) 

93 
(31.0%) 

73 
(24.3%) 

12 
(4.0%) 

300 
(100.0%) 

3.14 1.05 ปานกลาง 

6. การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล
ชวยลดการนําเขานํ้ามันจาก
ตาง ประเทศ ชวยลดการขาด
ดุลทางการคา 

52 
(17.3%) 

101 
(33.7%) 

65 
(21.7%) 

76 
(25.3%) 

6 
(2.0%) 

300 
(100.0%) 

3.33 1.11 ปานกลาง 

7. เห็นดวยที่รัฐบาลจะยกเลิก
การผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 
95 และผลิตนํ้ามันแกสโซฮอล 
95 แทนเน่ืองจากมีตนทุนถูก
กวา ลดการนําเขานํ้ามันได 

39 
(13.0%) 

46 
(15.3%) 

100 
(33.3%) 

88 
(29.3%) 

27 
(9.0%) 

300 
(100.0%) 

2.89 1.12 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.00 0.82 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.18  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล ในระดับปานกลาง  (3.00)         
เม่ือพิจารณาความคิดเห็นในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตาง ประเทศ ชวยลดการขาดดุลทาง
การคา (3.33) รองลงมาไดแก  ตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอลท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการ
เลือก  (3.14)  น้ํามันแกสโซฮอลมีคุณภาพสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 ไดจริง   
(3.01)  น้ํามันแกสโซฮอลมีอัตราการส้ินเปลืองหรือระเหยสูงกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95  
(2.98)   การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยประหยดัคาน้ํามันเช้ือเพลิงไดจริงเม่ือเทียบกับอัตรา
การส้ินเปลืองหรือการระเหยของเช้ือเพลิง (2.90) เห็นดวยท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 และผลิตน้ํามันแกสโซฮอล 95 แทนเนื่องจากมีตนทุนถูกกวา ลดการนําเขาน้ํามันได    
(2.89)  และน้ําแกสโซฮอลไมมีผลตอสมรรถนะการใชงานและอัตราการเรงของเคร่ืองยนต (2.77)   
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ตารางท่ี 4.19  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
         ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลในดานราคา  

 
ระดับความคดิเห็น 

ดานราคา เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. ราคานํ้ามันแกสโซฮอลเมื่อ
เทียบกับราคานํ้ามันเบนซิน
ออกเทน 91 และ 95 เหมาะสม
แลว 

17 
(5.7%) 

35 
(11.7 %) 

103 
(34.3%) 

122 
(40.7%) 

23 
(7.6%) 

300 
(100.0%) 

2.66 0.96 ปานกลาง 

2. นํ้ามันแกสโซฮอลควรจะ
ถูกกวาน้ีเมื่อรัฐบาลยกเลิกการ
ผลิตนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 
และผลิตเฉพาะนํ้ามันแกส
โซฮอล 95 

83 
(27.7%) 

67 
(22.3%) 

69 
(23.0%) 

67 
(22.3%) 

14 
(4.7%) 

300 
(100.0%) 

3.39 1.23 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.03 0.90 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.19  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานราคามีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล ในระดับปานกลาง (3.03) เม่ือพิจารณา
ความคิดเหน็ในปจจยัยอยดานราคาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานีเ้ม่ือรัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ
ผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 (3.39)  รองลงมาไดแก  ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคา
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 เหมาะสมแลว (2.66)  
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ตารางท่ี 4.20  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
         ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลในดานชองทางการจัดจําหนาย  

 
ระดับความคดิเห็น ดานชองทางการ 

จัดจําหนาย เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอลมีบริการเพียงพอใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เดินทางสะดวกเขาถึงไดงาย 

23 
(7.7%) 

51 
(17.0%) 

118 
(39.3%) 

93 
(31.0%) 

15 
(5.0%) 

300 
(100.0%) 

2.87 0.96 ปานกลาง 

2. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอลมีบริการเพียงพอ นอก
เขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดอื่น ๆ 

12 
(4.0%) 

36 
(12.0%) 

104 
(34.7%) 

112 
(37.3%) 

36 
(12.0%) 

300 
(100.0%) 

2.57 0.95 ปานกลาง 

3. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอลมีหัวจายมากเพียงพอ
ไมตองรอรับบริการนาน 

12 
(4.0%) 

49 
(16.3%) 

107 
(35.7%) 

112 
(37.0%) 

20 
(6.7%) 

300 
(100.0%) 

2.71 0.93 ปานกลาง 

4. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอลตองมีบริการอ่ืน
ใหบริการดวย เชน บริการลาง
อัดฉีด เปล่ียนถายนํ้ามันเครื่อง 
รานสะดวกซื้อ หองนํ้าสะอาด 
เปนตน 

47 
(15.7%) 

67 
(22.3%) 

105 
(35.0%) 

72 
(24.0%) 

9 
(3.0%) 

300 
(100.0%) 

3.20 1.07 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 2.84 0.77 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.20  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจดัจําหนาย มีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล ในระดับปานกลาง 
(2.84) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นในปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเหน็ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ 

 สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด 
เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน  (3.20)  รองลงมาไดแก   สถานี
บริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เดินทางสะดวกเขาถึงได
งาย (2.87)   
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สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีหัวจายมากเพียงพอไมตองรอรับบริการนาน  (2.71) และสถานี
บริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอ นอกเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม และจังหวัดอ่ืน ๆ  
(2.57) 
 
ตารางท่ี 4.21  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั 

         ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลในดานการสงเสริมการตลาด  
ระดับความคดิเห็น 

ดานการสงเสริมการตลาด เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. การประชาสัมพันธความรู
เก่ียวกับนํ้ามันแกสโซฮอลมี
อยางตอเน่ืองและเพียงพอ 

14 
(4.7%) 

50 
(16.7%) 

112 
(37.3%) 

104 
(34.7%) 

20 
(6.7%) 

300 
(100.0%) 

2.76 0.94 ปานกลาง 

2. การประชาสัมพันธความรู
เก่ียวกับนํ้ามันแกสโซฮอล
ชัดเจนเขาใจงาย 

17 
(5.6%) 

44 
(14.7%) 

119 
(39.7%) 

99 
(33.0%) 

21 
(7.0%) 

300 
(100.0%) 

2.78 0.97 ปานกลาง 

3. ควรมีการโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ มากขึ้น เพ่ือรณรงค
สงเสริมใหคนหันมาเติม
นํ้ามันแกสโซฮอลมากขึ้น 

56 
(18.7%) 

87 
(29.0%) 

75 
(25.0%) 

68 
(22.6%) 

14 
(4.7%) 

300 
(100.0%) 

3.30 1.16 ปานกลาง 

4. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอล ควรมีการสงเสริมการ
ขายดวยวิธีการตางๆ เชน การ
แจกของแถม คูปองสะสมชิง
โชค เปนตน 

53 
(17.7%) 

81 
(27.0%) 

91 
(30.3%) 

65 
(21.7%) 

10 
(3.3%) 

300 
(100.0%) 

3.31 1.12 ปานกลาง 

5. สถานีบริการนํ้ามันแกส
โซฮอลควรมีการจัดทําคูมือ
หรือเอกสารใหความรูเก่ียวกับ
การเติมนํ้ามันแกสโซฮอล 
รวมถึงการอบรมพนักงานให
สามารถใหขอมูลกับลูกคาได 

61 
(21.0%) 

97 
(32.3%) 

63 
(21.0%) 

66 
(22.0%) 

11 
(3.7%) 

300 
(100.0%) 

3.41 1.17 ปานกลาง 

6. พนักงานขายภายในสถานี
บริการควรใหความรูแกลูกคา
เก่ียวกับนํ้ามันแกสโซฮอลได 

63 
(21.0%) 

93 
(31.0%) 

74 
(24.7%) 

62 
(20.6%) 

8 
(2.7%) 

300 
(100.0%) 

3.41 1.13 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.16 0.92 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.21  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกเติมน้าํมันแกสโซฮอล ในระดับปานกลาง      
(3.16) เม่ือพจิารณาความคิดเห็นในปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนกังานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได  (3.41)  และ 
พนักงานขายภายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลได (3.41)   
รองลงมาไดแก   สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล ควรมีการสงเสริมการขายดวยวธีิการตางๆ เชน 
การแจกของแถม คูปองสะสมชิงโชค เปนตน (3.31) ควรมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ มากข้ึน เพื่อ
รณรงคสงเสริมใหคนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอลมากข้ึน(3.30) การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกบั 
น้ํามันแกสโซฮอลชัดเจนเขาใจงาย (2.78) และ การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับน้าํมันแกสโซฮอล
มีอยางตอเนื่องและเพยีงพอ (2.76) 
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2.3 องคประกอบดานพฤติกรรม 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
 

พฤติกรรมการเติมน้ํามัน จํานวน รอยละ 
เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 107 35.7 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน 43 14.3 
เติมเฉพาะน้ํามันเบนซิน 91 113 37.7 
เติมเฉพาะน้ํามันเบนซิน 95 37 12.3 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.22  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเติมน้ํามันโดยเติมเฉพาะ

น้ํามันเบนซิน 91 มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 37.7  รองลงมาไดแกเติมน้ํามันแกสโซฮอล คิดเปนรอย
ละ 35.7  เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน คิดเปนรอยละ 14.3    และเติมเฉพาะน้ํามัน
เบนซิน 95 คิดเปนรอยละ 12.3 
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ตารางท่ี 4.23  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
         แกสโซฮอล 

 
พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล จํานวน รอยละ 

เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 91 53 35.3 
เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 54 36.0 
เติมน้ํามันเบนซิน 91สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 91 19 12.7 
เติมน้ํามันเบนซิน 91สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 95 15 10.0 
เติมน้ํามันเบนซิน 95สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 95 9 6.0 

รวม 150 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.23  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล โดย

เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95 มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36.0  รองลงมาไดแกเติมเฉพาะน้ํามันแกส
โซฮอล 91 คิดเปนรอยละ 35.3  เติมน้ํามันเบนซิน 91สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 91 คิดเปนรอยละ 
12.7   เติมน้ํามันเบนซิน 91สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 95  คิดเปนรอยละ 10.0  และ เติมน้ํามัน
เบนซิน 95สลับกับน้ํามันแกสโซฮอล 95  คิดเปนรอยละ 6.0 

 
ตารางท่ี 4.24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 
                      จําแนกตามระยะเวลาท่ีเติมน้าํมันแกสโซฮอล  
 

ระยะเวลาท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล(นับแตเร่ิมใช) จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 เดอืน 7 6.5 
1 เดือน – 3 เดอืน 20 18.7 
4 เดือน – 6 เดอืน 36 33.6 
7 เดือน – 9 เดอืน 12 11.2 
10 เดือน – 12 เดือน 9 8.4 
เกินกวา 1 ป 23 21.5 

รวม 107 100.0 
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จากตารางท่ี 4.24  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลมีระยะเวลาท่ี
เติมน้ํามันแกสโซฮอล (นับแตเร่ิมใช) 4 เดอืน – 6 เดือน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.6  รองลงมา
ไดแก เกินกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 21.5 1 เดือน – 3 เดือน คิดเปนรอยละ 18.7  7 เดือน – 9เดือน คิด
เปนรอยละ 11.2    10 เดือน – 12 เดือน คิดเปนรอยละ 8.4 และ นอยกวา 1 เดือน นอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 6.5 

 
ตารางท่ี 4.25  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 
                      จําแนกตามการเปรียบเทียบคุณภาพรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซิน 
                      ท่ัวไป 
 

เปรียบเทียบคณุภาพรวม 
ระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 

จํานวน รอยละ 

น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา 64 59.8 
น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวา 19 17.8 
น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดเีทา ๆ กัน 24 22.4 

รวม 107 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.25  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือมีการ
เปรียบเทียบคุณภาพรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป มีความคิดเห็นวา น้ํามัน
แกสโซฮอลดีกวา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.8  รองลงมาไดแก น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดีเทา ๆ 
กัน คิดเปนรอยละ 22.4 และ น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวา คิดเปนรอยละ 17.8  
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ตารางท่ี 4.26  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 
                       จําแนกตามการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามัน 
                       เบนซินท่ัวไป 
 

เปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต 
ท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 

จํานวน รอยละ 

แตกตาง 33 30.8 
ไมแตกตาง 47 43.9 
ไมแนใจ 27 25.3 

รวม 107 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.26  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือมีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป มีความคิดเหน็วา 
ไมแตกตางกัน มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.9  รองลงมาไดแก แตกตางกัน คิดเปนรอยละ 30.8 และ 
ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 25.3 
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 
                       จําแนกตามการแนะนําใหผูอ่ืนใชน้ํามันแกสโซฮอล 
 

จะแนะนําใหผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล จํานวน รอยละ 
แนะนํา 61 57.0 
ไมแนะนํา 11 10.3 
ไมแนใจ 35 32.7 

รวม 107 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.27  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลจะแนะนําให
ผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 57.0  รองลงมาไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 
32.7  และไมแนะนํา คิดเปนรอยละ 10.3  
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ตารางท่ี 4.28  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 
                       จําแนกการท่ีจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป 
 

จะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป จํานวน รอยละ 
เติม 53 49.5 
ไมเติม 24 22.4 
ไมแนใจ 30 28.1 

รวม 107 100.0 
  
จากตารางท่ี 4.28  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลจะเติมน้าํมัน

แกสโซฮอลตอไป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49.5  รองลงมาไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 28.1  และ
ไมเติม คิดเปนรอยละ 22.4 

 
ตารางท่ี 4.29  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั 

         เหตุผลท่ีเลือกเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล  
 

ระดับความคดิเห็น เหตุผลท่ีเลือกเติมเฉพาะ
น้ํามันแกสโซฮอล เห็นดวย

มากท่ีสุด
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน
ทั่วไป 

22 
(20.6%) 

22 
(20.6%) 

14 
(13.1%) 

49 
(45.7%) 

- 107 
(100.0%) 

3.15 1.21 ปานกลาง 

2. คุณภาพไมตางจากนํ้ามัน
เบนซินทั่วไป 

10 
(9.3%) 

20 
(18.7%) 

30 
(18.0%) 

47 
(44.0%) 

- 107 
(100.0%) 

2.95 1.01 ปานกลาง 

3. ชวยชาติประหยัดตนทุนลด
การนําเขานํ้ามันลดการขาด
ดุลการคา 

18 
(16.8%) 

21 
(19.6%) 

36 
(33.6%) 

32 
(30.0%) 

- 107 
(100.0%) 

3.23 1.06 ปานกลาง 

4. การรณรงคสงเสริมใหเติม
นํ้ามันแกสโซฮอลของรัฐบาล
และเอกชน 

15 
(14.0%) 

19 
(17.8%) 

50 
(46.7%) 

22 
(20.6%) 

1 
(0.9%) 

107 
(100.0%) 

3.23 0.97 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.14 0.97 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.29  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกเติม
เฉพาะนํ้ามันแกสโซฮอล ในระดับปานกลาง (3.14) เม่ือพิจารณาความคิดเปนในปจจัยยอย ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเหน็ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

ชวยชาติประหยัดตนทุนลดการนําเขาน้ํามันลดการขาดดุลการคา  (3.23) และ การรณรงค
สงเสริมใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลของรัฐบาลและเอกชน (3.23)  รองลงมาไดแก   ราคาถูกกวาน้ํามัน
เบนซินท่ัวไป  (3.15) และคุณภาพไมตางจากน้ํามันเบนซินท่ัวไป  (2.95) 

 
ตารางท่ี 4.30  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาท่ีเติมน้ํามัน 

         เบนซินสลับกับน้ํามันแกสโซฮอล(นับแตเร่ิมใช) 
 

ระยะเวลาท่ีใช (นับแตเร่ิมใช) จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 เดอืน 9 20.9 
1 เดือน – 3 เดอืน 6 14.0 
4 เดือน – 6 เดอืน 9 20.9 
7 เดือน – 9 เดอืน 3 7.0 
10 เดือน – 12 เดือน 3 7.0 
เกินกวา 1 ป 13 30.2 

รวม 43 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.30  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกส
โซฮอลมีระยะเวลาท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกสโซฮอล(นับแตเร่ิมใช) เกินกวา 1 ป มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.2  รองลงมาไดแก นอยกวา 1 เดอืน คิดเปนรอยละ 20.9 และ 4 เดือน – 6 
เดือน คิดเปนรอยละ 20.9  1 เดือน – 3 เดือน คิดเปนรอยละ 14.0  7 เดอืน – 9 เดือน คิดเปนรอยละ 
7.0 และ 10 เดอืน – 12เดือน คิดเปนรอยละ 7.0  
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ตารางท่ี 4.31  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามัน 
                       แกสโซฮอลจําแนกตามจํานวนการเติมน้ํามัน แกสโซฮอลเฉล่ียตอเดือน 
 

จํานวนการเตมิน้ํามันแกสโซฮอลเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
1 – 2 คร้ัง 20 46.5 
3 – 4 คร้ัง 17 39.6 
5 – 6 คร้ัง 5 11.6 
7 คร้ังข้ึนไป 1 2.3 

รวม 43 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.31  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกส
โซฮอลมีจํานวนการเติมน้ํามันแกสโซฮอลเฉล่ียตอเดือน 1 – 2 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.5  
รองลงมาไดแก 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 39.6    5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.6 และ 7 คร้ังข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 2.3  
 
ตารางท่ี 4.32  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามัน 

         แกสโซฮอลจําแนกตามจํานวนเงินเฉล่ียท่ีใชในการเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอคร้ัง 
 
จํานวนเงินเฉลี่ยท่ีใชในการเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอคร้ัง จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 20 46.5 
  501 – 1,000 บาท 18 41.9 
1,001 – 1,500 บาท 3 7.0 
1,501 – 2,000 บาท 2 4.6 

รวม 43 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.32  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกส
โซฮอลมีจํานวนเงินเฉล่ียท่ีใชในการเติมน้าํมันแกสโซฮอลตอคร้ัง ไมเกิน 500 บาท มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 46.5  รองลงมาไดแก   501 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.9     1,001 – 1,500 บาท คิด
เปนรอยละ 7.0  และ 1,501 – 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.6 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามัน 
         แกสโซฮอลจําแนกตามสถานีบริการที่เติมน้ํามันแกสโซฮอลบอยท่ีสุด 

 
สถานีบริการท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลบอยท่ีสุด จํานวน รอยละ 

ปตท. 23 53.4 
บางจาก 6 14.0 
เชลล 6 14.0 
เอสโซ 6 14.0 
คาลเท็กซ 1 2.3 
เจท 1 2.3 

รวม 43 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.33  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกส
โซฮอลใชบริการเติมน้ํามันแกสโซฮอลบอยท่ีสุด ท่ี ปตท.  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.4  รองลงมา
ไดแก   บางจาก คิดเปนรอยละ 14.0   เชลล คิดเปนรอยละ 14.0   เอสโซ คิดเปนรอยละ 14.0        
คาลเท็กซ    คิดเปนรอยละ 2.3  และ เจทคิดเปนรอยละ 2.3 

 
ตารางท่ี 4.34  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามัน 

         แกสโซฮอลจําแนกตามการเปรียบเทียบคุณภาพรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับ 
        น้ํามันเบนซินท่ัวไป 

 
เปรียบเทียบคณุภาพรวม 

ระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
จํานวน รอยละ 

น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา 6 14.0 
น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวา 12 27.9 
น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดเีทา ๆ กัน 25 58.1 

รวม 43 100.0 
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จากตารางท่ี 4.34  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกส
โซฮอลเม่ือมีการเปรียบเทียบคุณภาพรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป มีความ
คิดเห็นวา น้ํามันท้ัง 2 ชนดิมีคุณภาพดีเทา ๆ กัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.1  รองลงมาไดแก 
น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวาคิดเปนรอยละ 27.9 และ น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา คิดเปนรอยละ 14.0  

  
 

ตารางท่ี 4.35  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามัน 
         แกสโซฮอลจําแนกตามการท่ีจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป 

 
จะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป จํานวน รอยละ 

เติม 31 72.1 
ไมเติม 5 11.6 
ไมแนใจ 7 16.3 

รวม 43 100.0 
  
จากตารางท่ี 4.35  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกส

โซฮอลจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 72.1  รองลงมาไดแก ไมแนใจ คิด
เปนรอยละ 16.3  และไมใช คิดเปนรอยละ 11.6 
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ตารางท่ี 4.36  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
         เหตุผลท่ีเลือกเติมน้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกสโซฮอล  

 
ระดับความคดิเห็น เหตุผลท่ีเลือกเติม 

น้ํามันเบนซินสลับกับ
น้ํามันแกสโซฮอล 

เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน
ทั่วไป 

13 
(30.2%) 

16 
(37.3%) 

13 
(30.2%) 

1 
(2.3%) 

- 43 
(100.0%) 

3.92 0.85 มาก 

2. คุณภาพไมตางจากนํ้ามัน
เบนซินทั่วไป 

9 
(21.0%) 

16 
(37.2%) 

13 
(30.2%) 

5 
(11.6%) 

- 43 
(100.0%) 

3.68 0.93 มาก 

3. ชวยชาติประหยัดตนทุนลด
การนําเขานํ้ามันลดการขาด
ดุลการคา 

11 
(25.6%) 

13 
(30.2%) 

18 
(41.9%) 

1 
(2.3%) 

- 43 
(100.0%) 

3.79 0.88 มาก 

4. การรณรงคสงเสริมใหเติม
นํ้ามันแกสโซฮอลของรัฐบาล
และเอกชน 

9 
(20.9%) 

17 
(39.5%) 

15 
(34.9%) 

2 
(4.7%) 

- 43 
(100.0%) 

3.76 0.85 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 0.72 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.36  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกเติม

น้ํามันเบนซินสลับกับน้ํามันแกสโซฮอล ในระดับมาก(3.79) เม่ือพิจารณาความคิดเปนในปจจัยยอย 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

ราคาถูกกวาน้าํมันเบนซินท่ัวไป(3.92) รองลงมาไดแก   ชวยชาติประหยดัตนทุนลดการ
นําเขาน้ํามันลดการขาดดุลการคา(3.79)  การรณรงคสงเสริมใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลของรัฐบาล
และเอกชน (3.76) และคุณภาพไมตางจากน้าํมันเบนซินท่ัวไป (3.68) 
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ตารางท่ี 4.37  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
        จําแนกตามเหตุผลท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล  
เหตุผลท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล จํานวน รอยละ 

ราคาไมตางกนัจึงไมเห็นความสําคัญท่ีจะตองเปล่ียน 89 59.3 
ไมแนใจในคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทน
น้ํามันเบนซินท่ัวไปได 

84 56.0 

ไมตองการเปลี่ยนเนื่องจากน้ํามันเบนซินดีอยูแลว 57 38.0 
สถานีบริการมีไมเพียงพอ 48 32.0 
หัวจายน้ํามันแกสโซฮอลในแตละสถานีบริการมีไม เพียงพอ
ใชใหรอนาน 

30 20.0 

อ่ืน ๆ  14 9.3 
หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

จากตารางท่ี 4.37  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลระบุเหตุผลท่ี
ไมเลือกเติมน้าํมันแกสโซฮอลเพราะราคาไมตางกันจึงไมเห็นความสําคัญท่ีจะตองเปล่ียน มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมาไดแก  ไมแนใจในคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทน
น้ํามันเบนซินท่ัวไปได คิดเปนรอยละ 56.0  ไมตองการเปล่ียนเนื่องจากนํ้ามันเบนซินดีอยูแลว คิด

เปนรอยละ 38.0  สถานีบริการมีไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 32.0  และหัวจายน้ํามันแกสโซฮอลในแต
ละสถานีบริการมีไมเพียงพอใชใหรอนาน คิดเปนรอยละ 20.0  และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 9.3 ไดแก  
รถยังใชไมถึงปจึงไมกลาเติม ไมแนใจวารถของตนเองสามารถเติมไดหรือไม ไมกลาเติมน้ํามันแกส
โซฮอลรวมกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป  
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ตารางท่ี 4.38  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
         จําแนกตามการเปรียบเทียบคุณภาพรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซิน 
         ท่ัวไป 

 
เปรียบเทียบคณุภาพรวม 

ระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
จํานวน รอยละ 

น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา 3 2.0 
น้ํามันเบนซินท่ัวไปดกีวา 75 50.0 
น้ํามันท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพดเีทา ๆ กัน 72 48.0 

รวม 150 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.38  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือมีการ

เปรียบเทียบคุณภาพรวมระหวางน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป มีความคิดเห็นวา น้ํามัน
เบนซินท่ัวไปดีกวา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0  รองลงมาไดแก น้าํมันท้ัง 2 ชนดิมีคุณภาพดีเทา 
ๆ กัน คิดเปนรอยละ 48.0 และ น้ํามันแกสโซฮอลดีกวา คิดเปนรอยละ 2.0 

 
ตารางท่ี 4.39   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

          จําแนกตามการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามัน 
          เบนซินท่ัวไป 

 
เปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต 

ท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป 
จํานวน รอยละ 

แตกตาง 44 29.3 
ไมแตกตาง 23 15.4 
ไมแนใจ 83 55.3 

รวม 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.39  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือมีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลกับน้ํามันเบนซินท่ัวไป มีความคิดเห็น 

ไมแนใจ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.3  รองลงมาไดแก แตกตางกนั คิดเปนรอยละ 29.3 และ ไม
แตกตางกัน คิดเปนรอยละ 15.4 
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 ตารางท่ี 4.40   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
          จําแนกตามแนวโนมจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต 

 
แนวโนมจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต จํานวน รอยละ 

มีแนวโนม 73 48.7 
ไมมีแนวโนม 27 18.0 
ไมแนใจ 50 33.3 

รวม 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.40  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลแนวโนมท่ีจะเติม
น้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.7  รองลงมาไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอย
ละ 33.3 และ ไมมีแนวโนม คิดเปนรอยละ 18.0 

 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

        จําแนกตามการจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล  
 

จะแนะนําใหผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล จํานวน รอยละ 
แนะนํา 27 37.0 
ไมแนะนํา 11 15.1 
ไมแนใจ 35 47.9 

รวม 73 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.41  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมจะเติมน้ํามันแกสโซฮอลใน

อนาคตมีความเห็นไมแนใจวาจะแนะนําใหผูอ่ืนเติมน้ํามันแกสโซฮอล มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
47.9  รองลงมาไดแก แนะนํา คิดเปนรอยละ 37.0 
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ตารางท่ี 4.42  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ 
         ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเลือกเติมน้าํมันแกสโซฮอลเกี่ยวกับเหตุผลท่ีมีแนวโนมวาจะ 

                       เลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต 
 

ระดับความคดิเห็น เหตุผลท่ีมีแนวโนมวาจะ
เลือกเติมน้ํามันแกส
โซฮอลในอนาคต 

เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

รวม Mean SD แปลผล

1. ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน
ทั่วไป 

17 
(23.3%) 

13 
(17.8%) 

24 
(32.9%) 

19 
(26.0%) 

- 73 
(100.0%) 

3.40 1.12 ปานกลาง 

2. คุณภาพไมตางจากนํ้ามัน
เบนซินทั่วไป 

9 
(12.3%) 

19 
(26.0%) 

27 
(37.0%) 

17 
(23.3%) 

1 
(1.4%) 

73 
(100.0%) 

3.24 1.01 ปานกลาง 

3. ชวยชาติประหยัดตนทุนลด
การนําเขานํ้ามันลดการขาด
ดุลการคา 

14 
(19.2%) 

20 
(27.4%) 

20 
(27.4%) 

18 
(24.6%) 

1 
(1.4%) 

73 
(100.0%) 

3.37 1.11 ปานกลาง 

4. การรณรงคสงเสริมใหเติม
นํ้ามันแกสโซฮอลของรัฐบาล
และเอกชน 

12 
(16.5%) 

19 
(26.0%) 

25 
(34.2%) 

15 
(20.6%) 

2 
(2.7%) 

73 
(100.0%) 

3.30 1.07 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.33 0.96 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.42  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมีแนวโนมวาจะเลือก

เติมน้ํามันแกสโซฮอลในอนาคต ในระดับปานกลาง (3.33) เม่ือพิจารณาความคิดเปนในปจจัยยอย 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

ราคาถูกกวาน้าํมันเบนซินท่ัวไป (3.40) รองลงมาไดแก   ชวยชาติประหยดัตนทุนลดการ
นําเขาน้ํามันลดการขาดดุลการคา (3.37)  การรณรงคสงเสริมใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลของรัฐบาล
และเอกชน (3.30) และคุณภาพไมตางจากน้าํมันเบนซินท่ัวไป  (3.24) 

ในการศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอ
น้ํามันแกสโซฮอล ไดทําการศึกษาในรายละเอียดขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานความรู 
ความเขาใจ  ความคิดเห็น เกีย่วกับปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล (แสดงตารางท่ี 4.43 – 4.57) 
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สวนท่ี 3     ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีตอน้ํามันแกส
โซฮอล ไดแก ความรูความเขาใจตอแกสโซฮอล ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามพฤติกรรม
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 
ตารางท่ี 4.43   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศกับพฤติกรรมการ

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล เพศ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

หญิง 61 57.0 16 37.2 88 58.7 
ชาย 46 43.0 27 62.8 62 41.3 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.43  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 57.0 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 43.0   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซินเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
62.8 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.2   

ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.7 
และเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.3  
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ตารางท่ี 4.44   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุกับพฤติกรรมการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล อายุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมเกิน 20 ป 4 3.7 - - 4 2.6 
21 – 30 ป 42 39.3 22 51.2 70 46.7 
31 – 40ป 34 31.8 16 37.2 40 26.7 
41 – 50 ป 18 16.8 5 11.6 23 15.3 
51 ปข้ึนไป 9 8.4 - - 13 8.7 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.44  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มีอายุ 21 – 

30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.3  รองลงมาไดแก อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 31.8  อายุ 41 – 
50 ป คิดเปนรอยละ 16.8   และ อายุไมเกิน 20 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.7 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีอายุ 21 – 30 ป มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 51.2  รองลงมาไดแก อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 37.2 และ  อายุ 41 – 50 ป คิด
เปนรอยละ 11.6 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีอายุ 21 – 30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
46.7  รองลงมาไดแก อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 26.7   อายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 15.3  และ 
อายุไมเกนิ 20 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.6 
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ตารางท่ี 4.45   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
กับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล ระดับการศึกษาสูงสุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ตํ่ากวามัธยมศึกษา 3 2.8 - - - - 
มัธยมศึกษา/ปวช. 10 9.3 - - 8 5.3 
อนุปริญญา/ปวส. 8 7.5 2 4.6 9 6.0 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 63 58.9 31 72.1 91 60.7 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 20 18.7 10 23.3 35 23.3 
สูงกวาปริญญาโท 3 2.8 - - 7 4.7 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.45   พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 18.7  ระดบัมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอยละ 9.3 และระดับตํ่ากวา
มัธยมศึกษา และระดับสูงกวาปริญญาโท นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 2.8  และ 2.8 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.1 รองลงมาไดแก ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา คิด
เปนรอยละ 23.3  ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 4.6 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 23.3 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 6.0  และระดับสูงกวาปริญญาโท นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 
4.7 
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ตารางท่ี 4.46    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพกับพฤติกรรม 
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล อาชีพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

นักเรียน/นักศึกษา 15 14.0 2 4.6 8 5.3 
พนักงานบริษทัเอกชน 39 36.4 16 37.2 60 40.0 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ 30 28.0 22 51.2 58 38.7 
ธุรกิจสวนตัว 19 17.8 3 7.0 20 13.3 
รับจาง 2 1.9 - - 4 2.7 
ไมไดประกอบอาชีพ 2 1.9 - - - - 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาไดแก ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 28.0  ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 17.8  สวนอาชีพ
รับจางและ ไมไดประกอบอาชีพ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.9 และ 1.9  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซินมีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  51.2 รองลงมาไดแก พนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเปนรอยละ 37.2   ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 7.0  และ นักเรียน/นักศึกษา นอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 4.6   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 40.0  รองลงมาไดแก ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ คิดเปนรอย
ละ 38.7  ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 13.3 และอาชีพรับจาง นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.7  
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ตารางท่ี 4.47   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนกับ
พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมเกิน 5,000 บาท 8 7.5 2 4.7 9 6.0 
  5,000 – 10,000 บาท 32 29.9 15 34.9 34 22.7 
10,001 – 15,000 บาท 33 30.8 6 13.9 38 25.3 
15,001 – 20,000 บาท 17 15.9 12 27.9 22 14.7 
มากกวา 20,000 บาท 17 15.9 8 18.6 47 31.3 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล มีรายได
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมาไดแก 5,000 - 10,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 29.9  15,001 – 20,000 บาท และ มากกวา 20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 15.9 และ 
15.9 สวนรายไดไมเกิน 5,000 บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.5  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีรายไดระหวาง 5,000 – 
10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.9  รองลงมาไดแก 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
27.9    มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.6 และรายไดไมเกิน 5,000 บาท นอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 4.7 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีรายไดมากกวา 20,000 บาท มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ  31.3  รองลงมาไดแก 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.3    5,000 – 10,000 
บาท คิดเปนรอยละ 22.7 และ รายไดไมเกนิ 5,000 บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.0 
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ตารางท่ี 4.48   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดของเคร่ืองยนต
ของรถยนตกบัพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล ขนาดของเคร่ืองยนตของรถยนต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมเกิน 1,500 ซีซี 39 36.4 23 53.5 69 46.0 
1,501 – 1,800 ซีซี 42 39.3 14 32.5 43 28.7 
1,801 – 2,100 ซีซี 24 22.4 - - 18 12.0 
สูงกวา 2,100 ซีซี 2 1.9 6 14.0 20 13.3 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.48   พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล ใชรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนต 1,501 – 1,800 ซีซี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.3  รองลงมาไดแก ไมเกิน 1,500 ซี
ซี คิดเปนรอยละ 36.4  1,801 – 2,100 ซีซี  คิดเปนรอยละ 22.4 และ สูงกวา 2,100 ซีซี  นอยท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ 1.9  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน ใชรถยนตท่ีมีขนาด
เคร่ืองยนต ไมเกิน 1,500 ซีซี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาไดแก  1,501 – 1,800 ซีซี  คิด
เปนรอยละ 32.5 และ สูงกวา 2,100 ซีซี  นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 14.0  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล ใชรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 
1,500 ซีซี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาไดแก 1,501 – 1,800 ซีซี  คิดเปนรอยละ 28.7  
สูงกวา 2,100 ซีซี  คิดเปนรอยละ 13.3 และ 1,801 – 2,100 ซีซี  นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.0
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ตารางท่ี 4.49  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุของรถยนตท่ีใช  
               (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก)กับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

เติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับ
น้ํามันเบนซิน 

ไมเติมน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

อายุของรถยนตท่ีใช  
(นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ไมเกิน 3 ป 17 15.9 7 16.3 45 30.0 
มากกวา 3 ป – ไมเกิน 6 ป 19 17.7 12 27.9 39 26.0 
มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป 43 40.2 12 27.9 20 13.3 
มากกวา 9 ป 28 26.2 12 27.9 46 30.7 

รวม 107 100.0 43 100.0 150 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.49  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล ใชรถยนตท่ีมี
อายุมากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.2 รองลงมาไดแก   อายุมากกวา 9 ป คิด
เปนรอยละ 26.2  อายุมากกวา 3 ป – ไมเกนิ 6 ป  คิดเปนรอยละ 17.7   และ ไมเกนิ 3 ป นอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 15.9 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน ใชรถยนตท่ีมีอายมุากกวา 
3 ป – ไมเกิน 6 ป  มากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป และมากกวา 9 ป คิดเปนรอยละ 27.9, 27.9 และ 27.9  
และ ไมเกิน 3 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.3 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล ใชรถยนตท่ีมีอายุมากกวา 9 ป  มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมาไดแก อายุไมเกิน 3 ป คิดเปนรอยละ 30.0 อายุมากกวา 3 ป – ไมเกิน 
6 ป  คิดเปนรอยละ 26.0 และ อายุมากกวา 6 ป – ไมเกิน 9 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.3
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ตารางที่ 4.50   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกส 
          โซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ 
ประเด็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 1.น้ํามันแกสโซฮอลผลิตจากน้ํามันเบนซินผสม
กับเอทิลแอลกอฮอลหรอืเอทานอล    

89 83.2 18 16.8 33 76.7 10 23.3 102 68.0 48 32.0 

 2. เอทิลแอลกอฮอลที่ใชมาจากพืช เชน ออย 
ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง เปน 

77 72.0 30 28.0 27 62.8 16 37.2 116 77.3 34 22.7 

 3. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชไดกับรถยนต
ทุกรุนที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด  

72 67.3 35 32.7 27 62.8 16 37.2 104 69.3 46 30.7 

 4. น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับ
รถยนตทุกรุนที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบ
คารบูเรเตอร 

67 62.6 40 37.4 16 37.2 27 62.8 74 49.3 76 50.7 

 5. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทนน้ํามัน
เบนซินทั่วไปไดทั้ง เบนซิน 91 และ 95 

82 76.6 25 23.4 37 86.0 6 14.0 110 73.3 40 26.7 
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ตารางที่ 4.50 (ตอ)     แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
                     แกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ 
ประเด็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 6. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถผสมกับน้ํามันที่
เหลือในถังไดเลยโดยไมตองรอใหน้ํามันหมด 

77 72.0 30 28.0 33 76.7 10 23.3 89 59.3 61 40.7 

 7. สามารถเติมน้ํามันแกสโซฮอลโดยไมตอง
ปรับแตงเครื่องยนตกอนตัดสินใจเติมน้าํมัน
แกสโซฮอล 

82 76.6 25 23.4 33 76.7 10 23.3 93 62.0 57 38.0 

 8. น้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยประหยดั
เชื้อเพลิงเชนเดียวกับน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

82 76.6 25 23.4 33 76.7 10 23.3 108 72.0 42 28.0 

 9. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหสามารถ
ประหยดัคาใชจายในการเติมน้ํามันไดเนื่องจาก
มีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

90 84.1 17 15.9 41 95.3 2 4.7 126 84.0 24 16.0 
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ตารางที่ 4.50  (ตอ)   แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
                    แกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ 
ประเด็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

10. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลจะไมมีผลกระทบ
ตอสมรรถนะการใชงานและอัตราเรงที่ดกีวา
หรือแตกตางจากน้ํามันเบนซินออกเทน 95 

77 72.0 30 28.0 20 46.5 23 53.5 86 57.3 64 42.7 

11. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยลด
การนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ลด
การขาดดุลทางการคา 

80 74.8 27 25.2 43 100.0 - - 126 84.0 24 16.0 

12. การผลิตน้ํามันแกสโซฮอลสงผลใหพืชผล
ทางการเกษตรที่ใชในการผลิต
เอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงขึ้น 

68 63.6 39 36.4 20 46.5 23 53.5 106 70.7 44 29.3 

13. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหเครื่องยนต
มีการเผาไหมดีขึ้น ชวยลดมลพิษ ไอเสียทาง
อากาศ 

76 71.0 31 29.0 92 61.3 58 38.7 70 46.5 80 53.5 
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ตารางที่ 4.50  (ตอ)   แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอล จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามัน 
                    แกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ ทราบ ไมทราบ 
ประเด็น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

14. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถลด
ปริมาณไฮโดรคารบอนและ
คารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 20 – 25% 

70 65.4 37 34.6 79 52.7 71 47.3 77 51.2 73 48.8 

15. รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใช
น้ํามันแกสโซฮอล 

99 92.5 8 7.5 35 81.4 8 18.6 131 87.3 19 12.7 
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จากตารางท่ี 4.50  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีความรูความเขาใจ
มากท่ีสุด ในประเด็น  รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชน้ํามันแกสโซฮอล    คิดเปนรอยละ  
92.5  รองลงมาไดแก  การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการเติมน้ํามัน
ไดเนื่องจากมีราคาถูกกวาน้าํมันเบนซินออกเทน 95   คิดเปนรอยละ 84.1  น้ํามันแกสโซฮอลผลิต
จากน้ํามันเบนซินผสมกับเอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอล  คิดเปนรอยละ  83.2 และ  มีความรู
ความเขาใจนอยท่ีสุด ในประเด็น น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบ
เช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร คิดเปนรอยละ  37.4  การผลิตน้ํามันแกสโซฮอลสงผลใหพืชผลทางการ
เกษตรที่ใชในการผลิตเอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงข้ึน  คิดเปนรอยละ  36.4 และ การเติมน้ํามันแกส
โซฮอลสามารถลดปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 20 – 25% คิดเปน
รอยละ  34.6 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความรูความเขาใจมากท่ี 
สุด ในประเดน็ การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ 
ลดการขาดดุลทางการคา คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาไดแก การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําให
สามารถประหยัดคาใชจายในการเติมน้ํามันไดเนื่องจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95   
คิดเปนรอยละ  95.3  น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินท่ัวไปไดท้ัง เบนซิน 91 และ 
95  คิดเปนรอยละ  86.0 และ มีความรูความเขาใจนอยท่ีสุด ในประเด็น น้ํามันแกสโซฮอลไม
แนะนําใหใชกบัรถยนตทุกรุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร  คิดเปนรอยละ 62.8  การเติม
น้ํามันแกสโซฮอลจะไมมีผลกระทบตอสมรรถนะการใชงานและอัตราเรงท่ีดีกวาหรือแตกตางจาก
น้ํามันเบนซินออกเทน 95  คิดเปนรอยละ 53.5 และ การผลิตน้ํามันแกสโซฮอลสงผลใหพืชผล
ทางการเกษตรที่ใชในการผลิตเอทิลแอลกอฮอลมีราคาสูงข้ึน คิดเปนรอยละ  53.5 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความรูความเขาใจมากท่ีสุด ในประเดน็  
รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชน้าํมันแกสโซฮอล  คิดเปนรอยละ 87.3 รองลงมาไดแก      
การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศลดการขาดดุล
ทางการคา  คิดเปนรอยละ 84.0 การเติมน้ํามันแกสโซฮอลทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการ
เติมน้ํามันไดเนื่องจากมีราคาถูกกวาน้าํมันเบนซินออกเทน 95  คิดเปนรอยละ 84.0  และ  มีความรู
ความเขาใจนอยท่ีสุด ในประเด็น การเติมน้าํมันแกสโซฮอลทําใหเคร่ืองยนตมีการเผาไหมดีข้ึน ชวย
ลดมลพิษ ไอเสียทางอากาศ คิดเปนรอยละ 53.5 น้ํามันแกสโซฮอลไมแนะนําใหใชกับรถยนตทุก
รุนท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบคารบูเรเตอร คิดเปนรอยละ 50.7 และ การเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สามารถลดปริมาณไฮโดรคารบอนและคารบอนมอนอกไซดในอากาศลง 20 – 25%  คิดเปนรอยละ  
48.8
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ตารางที่ 4.51   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล ดานผลิตภัณฑ   
          จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 1. น้ํามันแกสโซฮอลมีคุณภาพสามารถใชแทน
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 ไดจริง 

3.04 1.08 ปานกลาง 3.55 0.86 มาก 2.90 0.85 ปานกลาง 

 2. น้ํามันแกสโซฮอลไมมีผลตอสมรรถนะการใช
งานและอัตราการเรงของเครื่องยนต 

2.83 1.03 ปานกลาง 3.09 1.07 ปานกลาง 2.67 0.86 ปานกลาง 

 3. น้ํามันแกสโซฮอลมีอัตราการสิ้นเปลืองหรือระเหย
สูงกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 

2.84 1.08 ปานกลาง 3.50 1.01 ปานกลาง 3.01 1.09 ปานกลาง 

 4. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวย
ประหยดัคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดจริงเมื่อเทียบกับ
อัตราการสิ้นเปลืองหรือการระเหยของเชื้อเพลิง 

2.92 1.04 ปานกลาง 3.32 1.13 ปานกลาง 2.81 0.92 ปานกลาง 

 5. ตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอลที่ผลิตโดยบริษัท
ขนาดใหญมีผลตอการเลือก 

2.90 1.03 ปานกลาง 3.86 0.77 มาก 3.21 1.04 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.51  (ตอ)    แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจยัสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล ดาน 

       ผลิตภัณฑ  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 6. การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนาํเขา
น้ํามันจากตาง ประเทศ ชวยลดการขาดดุลทาง
การคา 

3.12 1.16 ปานกลาง 4.14 0.77 มาก 3.36 1.06 ปานกลาง 

 7. เห็นดวยที่รัฐบาลจะยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 และผลิตน้ํามันแกสโซฮอล 95 แทน
เนื่องจากมีตนทุนถูกกวา ลดการนําเขาน้ํามันได 

2.91 1.13 ปานกลาง 3.68 1.17 มาก 2.74 1.07 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานผลิตภัณฑ ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย มาก
ท่ีสุดในประเด็น การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตาง ประเทศ ชวยลดการขาดดุล
ทางการคา (3.12)  รองลงมาไดแก น้ํามันแกสโซฮอลมีคุณภาพสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินออกเทน 91 
และ 95 ไดจริง (3.04) การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยประหยัดคาน้ํามันเช้ือเพลิงไดจริงเม่ือเทียบ
กับอัตราการส้ินเปลืองหรือการระเหยของเชื้อเพลิง(2.90) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ในประเด็น น้ํามันแกส
โซฮอลไมมีผลตอสมรรถนะการใชงานและอัตราการเรงของเคร่ืองยนต (2.83) น้ํามันแกสโซฮอลมีอัตรา
การส้ินเปลืองหรือระเหยสูงกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 (2.84) และ ตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอล
ท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการเลือก (2.90) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานผลิตภัณฑ ระดับมาก โดยมี คาเฉล่ียมากท่ีสุดใน
ประเด็น การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตาง ประเทศ ชวยลดการขาดดุลทางการคา 
(4.14)  รองลงมาไดแก ตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอลท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการเลือก  (3.86)  
เห็นดวยท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตน้ํามันแกสโซฮอล 95 แทน
เนื่องจากมีตนทุนถูกกวา ลดการนําเขาน้ํามันได (3.68)  และมีความคิดเห็นระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดในประเด็น น้ํามันแกสโซฮอลไมมีผลตอสมรรถนะการใชงานและอัตราการเรงของเคร่ืองยนต  
(3.09)   การเติมน้ํามันแกสโซฮอลสามารถชวยประหยัดคาน้ํามันเช้ือเพลิงไดจริงเม่ือเทียบกับอัตราการ
ส้ินเปลืองหรือการระเหยของเช้ือเพลิง (3.32) และ น้ํามันแกสโซฮอลมีอัตราการส้ินเปลืองหรือระเหยสูง
กวาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 (3.50) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอลมีความคิดเห็นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอลดานผลิตภัณฑ ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดใน
ประเด็น การเติมน้ํามันแกสโซฮอลชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตาง ประเทศ ชวยลดการขาดดุลทางการคา 
(3.36)   รองลงมาไดแก  ตรายี่หอน้ํามันแกสโซฮอลท่ีผลิตโดยบริษัทขนาดใหญมีผลตอการเลือก (3.21)  
น้ํามันแกสโซฮอลมีอัตราการส้ินเปลืองหรือระเหยสูงกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 (3.01)  และมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดในประเด็น  น้ํามันแกสโซฮอลไมมีผลตอสมรรถนะการใชงานและอัตราการเรงของ
เคร่ืองยนต  (2.67)     เห็นดวยท่ีรัฐบาลจะยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตน้ํามันแกส
โซฮอล 95 แทนเนื่องจากมีตนทุนถูกกวา ลดการนําเขาน้ํามันได (2.74)  และ การเติมน้ํามันแกสโซฮอล
สามารถชวยประหยัดคาน้ํามันเช้ือเพลิงไดจริงเมื่อเทียบกับอัตราการส้ินเปลืองหรือการระเหยของ
เช้ือเพลิง (2.81)     
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ตารางที่ 4.52     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกีย่วกับปจจยัสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล ดานราคา   
                         จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 1. ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 91 และ 95 เหมาะสมแลว 

2.69 0.97 ปานกลาง 3.00 1.23 ปานกลาง 2.59 0.90 ปานกลาง 

 2. น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานีเ้มื่อรัฐบาลยกเลิก
การผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามัน
แกสโซฮอล 95 

3.19 1.15 ปานกลาง 4.32 1.04 มาก 3.41 1.25 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.52  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานราคา ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด
ในประเด็น น้ํามันแกสโซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือรัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ
ผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95   (3.19)  รองลงมาไดแก ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคาน้ํามัน
เบนซินออกเทน 91 และ 95 เหมาะสมแลว (2.69)    

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานราคา ระดับมาก ในประเด็น น้ํามันแกสโซฮอลควร
จะถูกกวานี้เม่ือรัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล 95   
(4.32) และมีความคิดเห็นระดับปานกลางในประเด็น ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคาน้ํามัน
เบนซินออกเทน 91 และ 95 เหมาะสมแลว (3.00)     

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของน้ํามันแกสโซฮอลดานราคา ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็น น้ํามันแกส
โซฮอลควรจะถูกกวานี้เม่ือรัฐบาลยกเลิกการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และผลิตเฉพาะน้ํามันแกส
โซฮอล 95   (3.41)  รองลงมาไดแก ราคาน้ํามันแกสโซฮอลเม่ือเทียบกับราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 
และ 95 เหมาะสมแลว (2.59)    
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ตารางที่ 4.53    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล ดานชองทาง 
           การจัดจําหนาย  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้าํมันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 1. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการ
เพียงพอในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เดนิทาง
สะดวกเขาถึงไดงาย 

2.95 0.95 ปานกลาง 3.55 1.10 มาก 2.70 0.89 ปานกลาง 

 2. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการ
เพียงพอ นอกเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
และจังหวัดอื่น ๆ 

2.67 0.87 ปานกลาง 3.00 1.31 ปานกลาง 2.41 0.92 นอย 

 3.  สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีหัวจายมาก
เพียงพอไมตองรอรับบริการนาน  

2.78 0.99 ปานกลาง 3.14 1.08 ปานกลาง 2.59 0.83 ปานกลาง 

 4. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองมีบริการ
อื่นใหบริการดวย เชน บริการลางอัดฉีด เปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่อง รานสะดวกซื้อ หองน้ําสะอาด 
เปนตน 

3.11 1.07 ปานกลาง 3.82 1.05 มาก 3.18 1.04 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.53  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานชองทางการจัดจําหนาย ระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็น สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน 
บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน  (3.11)  รองลงมา
ไดแก สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เดินทาง
สะดวกเขาถึงไดงาย  (2.95)   สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีหัวจายมากเพยีงพอไมตองรอรับ
บริการนาน (2.78) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในประเด็นสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการ
เพียงพอ นอกเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม และจังหวดัอ่ืน ๆ (2.67)    

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานชองทางการจัดจําหนาย ระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็น สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน 
บริการลางอัดฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน (3.82)  รองลงมา
ไดแก  สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เดินทาง
สะดวกเขาถึงไดงาย (3.55) และ สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีหัวจายมากเพียงพอไมตองรอรับ
บริการนาน (3.14) โดยมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในประเด็น สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการ
เพียงพอ นอกเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม และจังหวดัอ่ืน ๆ (3.00) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอลดานชองทางการจัดจําหนาย ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุดในประเด็น สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลตองมีบริการอ่ืนใหบริการดวย เชน บริการลางอัด
ฉีด เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง รานสะดวกซ้ือ หองน้ําสะอาด เปนตน  (3.18)  รองลงมาไดแก สถานี
บริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เดินทางสะดวกเขาถึงได
งาย  (2.70)   สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีหัวจายมากเพียงพอไมตองรอรับบริการนาน (2.59) 
และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในประเด็นสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีบริการเพียงพอ นอกเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม และจังหวดัอ่ืน ๆ (2.41)   
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ตารางที่ 4.54    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล ดานการ 
           สงเสริมการตลาด  จาํแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 1. การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกส
โซฮอลมีอยางตอเนื่องและเพียงพอ 

2.92 0.89 ปานกลาง 3.14 1.08 ปานกลาง 2.58 0.93 ปานกลาง 

 2. การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกส
โซฮอลชัดเจนเขาใจงาย 

3.01 0.99 ปานกลาง 3.14 0.99 ปานกลาง 2.54 0.88 ปานกลาง 

 3. ควรมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ มากขึ้น เพื่อ
รณรงคสงเสริมใหคนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล
มากขึ้น 

3.24 1.14 ปานกลาง 4.05 0.79 มาก 3.23 1.20 ปานกลาง 

 4. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล ควรมีการ
สงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ เชน การแจกของ
แถม คูปองสะสมชิงโชค เปนตน 

3.24 1.15 ปานกลาง 3.82 0.73 มาก 3.29 1.13 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.54 (ตอ)    แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจยัสวนประสมทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอล ดานการ 
                   สงเสริมการตลาด  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
ไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 5. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการ
จัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกีย่วกับการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรม
พนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได 

3.28 1.16 ปานกลาง 4.05 0.72 มาก 3.41 1.20 ปานกลาง 

 6. พนักงานขายภายในสถานีบริการควรให
ความรูแกลูกคาเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลได 

3.29 1.11 ปานกลาง 4.18 0.73 มาก 3.39 1.15 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.54  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล มีความคิดเหน็เกีย่วกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานการสงเสริมการตลาด ระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็น พนักงานขายภายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาเกีย่วกับน้ํามันแกส
โซฮอลได (3.29)  รองลงมาไดแก สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารให
ความรูเกี่ยวกบัการเติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได 
(3.28)  ควรมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ มากข้ึน เพื่อรณรงคสงเสริมใหคนหันมาเติมน้าํมันแกสโซฮอล
มากข้ึน (3.24)  สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล ควรมีการสงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ เชน การแจก
ของแถม คูปองสะสมชิงโชค เปนตน (3.24) และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดในประเด็น การประชาสัมพันธ
ความรูเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอลมีอยางตอเนื่องและเพยีงพอ (2.92)  การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกบั
น้ํามันแกสโซฮอลชัดเจนเขาใจงาย (3.01) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันแกสโซฮอลดานการสงเสริมการตลาด ระดบัมาก โดยมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดในประเด็นพนักงานขายภายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาเกีย่วกับน้ํามันแกส
โซฮอลได (4.18)  รองลงมาไดแก  สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารให
ความรูเกี่ยวกบัการเติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได  
(4.05) ควรมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ มากข้ึน เพื่อรณรงคสงเสริมใหคนหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล
มากข้ึน (4.05)  สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล ควรมีการสงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ เชน การแจก
ของแถม คูปองสะสมชิงโชค เปนตน (3.82)  และมีความคดิเห็นระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด
ในประเด็น การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอลมีอยางตอเนื่องและเพียงพอ (3.14) การ
ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกบัน้ํามันแกสโซฮอลชัดเจนเขาใจงาย  (3.14) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเติมน้ํามันแกสโซฮอล     มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของน้ํามันแกสโซฮอลดานการสงเสริมการตลาด ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด
ในประเด็น สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลควรมีการจัดทําคูมือหรือเอกสารใหความรูเกี่ยวกับการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงการอบรมพนักงานใหสามารถใหขอมูลกับลูกคาได (3.41)  รองลงมาไดแก 
พนักงานขายภายในสถานีบริการควรใหความรูแกลูกคาเกีย่วกับน้ํามันแกสโซฮอลได (3.39) สถานี
บริการน้ํามันแกสโซฮอล ควรมีการสงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ เชน การแจกของแถม คูปองสะสม
ชิงโชค เปนตน (3.29)  และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในประเด็น การประชาสัมพันธความรูเกีย่วกับน้ํามันแกส
โซฮอลชัดเจนเขาใจงาย  (2.54)  การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลมีอยางตอเนือ่ง
และเพยีงพอ (2.58)   ควรมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ มากข้ึน เพื่อรณรงคสงเสริมใหคนหันมาเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลมากข้ึน (3.23) 
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สวนที่ 4  ปญหาและอุปสรรคตอการเติมน้าํมันแกสโซฮอลตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 
ตารางที่ 4. 55   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เติมน้ํามันแกสโซฮอล เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 

           ดานผลิตภัณฑจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
รวม 

ปญหาและอุปสรรคดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. เครื่องยนตขัดของหลังจากเปลี่ยนมาใชน้ํามันแกส
โซฮอล 2.23 0.81 นอย 2.24 0.94 นอย 2.23 0.83 นอย 
2. รถเสียหรือชํารุดเนื่องจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 2.13 0.76 นอย 2.14 1.06 นอย 2.13 0.81 นอย 
3. น้ํามันหมดเรว็กวาการเติมน้ํามันเบนซินทั่วไป 2.61 1.03 ปานกลาง 2.95 1.24 ปานกลาง 2.67 1.07 ปานกลาง 
4. น้ํามันแกสโซฮอลขาดตลาดในบางชวง 2.58 0.97 ปานกลาง 2.62 1.07 ปานกลาง 2.58 0.98 ปานกลาง 

รวม 2.39 0.67 นอย 2.49 0.83 นอย 2.40 0.70 นอย 
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จากตารางท่ี 4.55  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล จําแนกตามปจจยัสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ ในระดับนอย (2.40)  

เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ตอ
ปญหาและอุปสรรคในหัวขอ น้ํามันหมดเร็วกวาการเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป และนํ้ามันแกสโซฮอล
ขาดตลาดในบางชวง (2.67 และ 2.58) ตามลําดับ และความคิดเห็นในระดับนอย ในหวัขอ 
เคร่ืองยนตขัดของหลังจากเปล่ียนมาใชน้ํามันแกสโซฮอล    และรถเสียหรือชํารุดเนื่องจากการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล (2.23 และ 2.13) ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวา  ผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามัน
แกสโซฮอลมีความคิดเหน็ตอปญหาและอุปสรรคดานผลิตภัณฑในระดับนอย (2.39)  เม่ือพิจารณา
ในประเด็นยอย พบวามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ในหวัขอ น้ํามันหมดเร็วกวาการเติมน้ํามัน
เบนซินท่ัวไป  และนํ้ามันแกสโซฮอลขาดตลาดในบางชวง (2.61 และ 2.58) ตามลําดบั และมีความ
คิดเห็นในระดบันอย ในหัวขอ เคร่ืองยนตขัดของหลังจากเปล่ียนมาใชน้ํามันแกสโซฮอล  และรถ
เสียหรือชํารุดเนื่องจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล (2.23 และ 2.13) ตามลําดับ 

สําหรับผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค
ดานผลิตภัณฑในระดบันอย (2.49) เม่ือพจิารณาในประเด็นยอย พบวามีความคิดเหน็ในระดับปาน
กลาง ในหวัขอ  น้ํามันหมดเร็วกวาการเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป  และนํ้ามันแกสโซฮอลขาดตลาดใน
บางชวง (2.95 และ 2.62) ตามลําดับ และมีความคิดเหน็ในระดับนอย ในหวัขอ เคร่ืองยนตขัดของ
หลังจากเปล่ียนมาใชน้ํามันแกสโซฮอล  และรถเสียหรือชํารุดเนื่องจากการเติมน้าํมันแกสโซฮอล    
(2.24 และ 2.14)  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.56   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เติมน้ํามันแกสโซฮอล เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
                      ดานราคา  จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
รวม 

ปญหาและอุปสรรคดานราคา 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ราคาน้ํามันแกสโซฮอลไมแตกตางกับน้ํามันเบนซิน
ทั่วไปทําใหไมนาสนใจ 2.68 0.90 ปานกลาง 3.10 1.09 ปานกลาง 2.75 0.94 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.56  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้าํมันแกสโซฮอลและเติมน้ํามันแกส
โซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ในระดับปานกลาง (2.75)   

เม่ือจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวา ผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล  
และผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซินมีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคดานราคา ใน
ระดับปานกลาง (2.68 และ 3.10) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.57     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เติมน้ํามันแกสโซฮอล เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
                        ดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
รวม 

ปญหาและอุปสรรคดานชองทางการจัดจําหนาย 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีไมเพียงพอ 2.89 0.98 ปานกลาง 2.95 0.86 ปานกลาง 2.90 0.96 ปานกลาง 
2. จํานวนหวัจายมีนอยทําใหรอนาน 3.03 1.05 ปานกลาง 3.24 1.04 ปานกลาง 3.06 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.96 0.96 ปานกลาง 3.10 0.87 ปานกลาง 2.98 0.94 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.57 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกส
โซฮอลจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด   ดานชองทางการจัดจําหนาย ในระดับปาน
กลาง (2.98)  

เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ตอ
ปญหาและอุปสรรค ในหัวขอจํานวนหวัจายมีนอยทําใหรอนานและสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล
มีไมเพียงพอ  (3.06 และ2.90) ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล
มีความเหน็ตอปญหาและอุปสรรคดานชองทางการจัดจําหนายในระดบัปานกลาง (2.96) เม่ือ
พิจารณาในประเด็นยอย พบวามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ในหวัขอ จํานวนหัวจายมีนอยทํา
ใหรอนาน และสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลมีไมเพียงพอ (3.03และ 2.89) ตามลําดบั 

สําหรับผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค
ดานชองทางการจัดจําหนาย ในระดับปานกลาง (3.10) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวามีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง ในหัวขอ จํานวนหัวจายมีนอยทําใหรอนาน และสถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลมีไมเพียงพอ (3.24 และ 2.95) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.58     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เติมน้ํามันแกสโซฮอล เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
                     ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล 
 

เติมน้ํามันแกสโซฮอล 
เติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับ 

น้ํามันเบนซิน 
รวม 

ปญหาและอุปสรรคดานการสงเสริมการตลาด 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. โฆษณาไมจูงใจ/ไมนาสนใจใหเกิดความตองการ
อยากใช 3.54 1.05 มาก 3.19 1.12 ปานกลาง 3.48 1.07 ปานกลาง 
2. ขาดการแนะนําความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล
อยางตอเนื่อง 3.59 0.94 มาก 3.52 1.17 มาก 3.58 0.98 มาก 
3. พนักงานประจําสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล
ไมมีความรูเพยีงพอที่จะแนะนําลูกคา 3.62 1.01 มาก 3.57 1.21 มาก 3.61 1.04 มาก 
4. ไมมีรายการสงเสริมการขายที่นาสนใจดึงดูดให
ใชบริการ 3.83 0.84 มาก 3.81 1.12 มาก 3.83 0.89 มาก 

รวม 3.65 0.76 มาก 3.52 1.04 มาก 3.63 0.81 มาก 
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จากตารางท่ี 4.58 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและเติมน้ํามัน
แกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซินมีความคิดเห็นเกีย่วกับ ปญหาและอุปสรรคจากการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล จําแนกตามปจจยัสวนประสมทางการตลาด  ดานการสงเสริมการตลาด ในระดับมาก (3.63)  

เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย ผูตอบแบบสอบถามีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคใน
ระดับมาก ในหัวขอ ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจดึงดูดใหใชบริการ รองลงมาไดแก  
พนกังานประจําสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลไมมีความรูเพียงพอท่ีจะแนะนําลูกคา  และขาดการ
แนะนําความรูเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลอยางตอเนื่อง  (3.83, 3.61 และ3.58) ตามลําดับ  และผูตอบ
แบบสอบถามมีความเหน็ในระดับปานกลาง ในหวัขอ โฆษณาไมจูงใจ/ไมนาสนใจใหเกิดความ
ตองการ อยากใช (3.48) 

เม่ือจําแนกตามพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล พบวาผูท่ีเติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอล
มีความเหน็ตอปญหาและอุปสรรคดานการสงเสริมการตลาด ในระดับมาก (3.65) และเม่ือพิจารณา
ในประเด็นยอย พบวามีความเห็นในระดบัมาก ในหัวขอ ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ
ดึงดูดใหใชบริการ พนกังานประจําสถานบีริการน้ํามันแกสโซฮอลไมมีความรูเพียงพอท่ีจะแนะนาํ
ลูกคา  ขาดการแนะนําความรูเกี่ยวกับน้าํมันแกสโซฮอลอยางตอเนือ่ง และ โฆษณาไมจูงใจ/ไม
นาสนใจใหเกดิความตองการอยากใช  (3.83,  3.62,  3.59 และ3.54) ตามลําดับ 

สําหรับผูท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับน้ํามันเบนซิน มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค
ดานการสงเสริมการตลาด ในระดับมาก (3.52) เม่ือพิจารณาในประเดน็ยอย พบวามีความคิดเหน็ใน
ระดับมาก ในหัวขอ ไมมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจดึงดูดใหใชบริการ พนักงานประจํา
สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลไมมีความรูเพียงพอท่ีจะแนะนําลูกคา  และขาดการแนะนําความรู
เกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอลอยางตอเนื่อง (3.8, 3.57 และ3.52)ตามลําดับ  และมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลางในหวัขอ โฆษณาไมจูงใจ/ไมนาสนใจใหเกดิความตองการอยากใช ( 3.19) 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผูตอบแบบสอบถาม เสนอขอเสนอแนะในดานผลิตภณัฑให มีการรับรองมาตรฐานดาน
คุณภาพของน้าํมันแกสโซฮอล เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค ดานราคาเสนอใหลดราคา
น้ํามันแกสโซฮอลลง เพื่อสงเสริมใหผูใชรถยนตหันมาเติมมากข้ึน ดานชองทางการจดัจําหนาย ควร
มีบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกสถานีบริการ และควรเพ่ิมหวัจายน้ํามัน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูบริโภค และดานการสงเสริมการตลาด เสนอใหมีการอบรมพนักงานและจัดทําคูมือแนะนํา
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล รวมถึงแนะนําใหกับผูใชรถยนตใหทราบวารถยนตของตนสามารถเติม
ไดหรือไม และควรจดัรายการสงเสริมการขาย เชน มีการแถมน้ํา ทิชชู หรือการชิงโชค เปนตน  

 


