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สารบัญภาพ          ฐ 
 
บทท่ี  1 บทนํา             1 
 หลักการและเหตุผล            1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา          2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา          2 
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บทท่ี  2 แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ         4 
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 ความรูเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซล        11 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     21 
 สวนท่ี 2 ปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง                     27 
   ทางเลือก         
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการแกไขปญหาของน้ํามันเช้ือเพลิง                      85 
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สารบาญตาราง 
 
ตาราง                     หนา 
 
1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ    21 
2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ    21 
3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา  22 
4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   22 
5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  23 
6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงปท่ีผลิต   24 
 รถยนตนั่งสวนบุคคล        
7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการใช 24 
 รถยนตนั่งสวนบุคคล         
8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะทางในการใช  24 
 รถยนตนั่งสวนบุคคลเฉล่ียตอวัน        
9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ  25 
 เติมน้ํามันตอเดือน         
10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจายเงินในการ  25 
 เติมน้ํามันตอคร้ัง          
11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการจายเงินในการ  26 
 เติมน้ํามัน          
12 คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดของผูตอบ  27 
          แบบสอบถาม             
13 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง   28 
           ทางเลือกดานผลิตภัณฑ 
14 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือกดานราคา 29 
15 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  30                               

ดานการจัดจําหนาย       
16        ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  31                    
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            ดานการสงเสริมการตลาด      
17 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  32  

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามเพศ     
18 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  34 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามเพศ     
 19        คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 35 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามเพศ     
20 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม 37 

การตลาดท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามเพศ    
21 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  39 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอายุ     
22 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  42 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอายุ     
23 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 45 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอายุ     
24 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม 48 

การตลาดท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอายุ    
25 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  51 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามระดับการศึกษา    
26 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  54 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามระดับการศึกษา    
27 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 56 

ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามระดับการศึกษา    
28 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม 58 

การตลาดท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามระดับการศึกษา   
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29 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  59 
ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก                                                                                            

30            คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  62                       
ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอาชีพ     

31 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 64 
ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอาชีพ     

32       คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม 66 
การตลาดท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามอาชีพ    

33 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  69 
ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน   

34 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  72 
ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน   

 35 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 74 
ท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน   

36 คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม 76 
การตลาดท่ีมีตอการใชน้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  

37 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น    79 
              ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ       
38 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น    80 
               ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  
39          จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น   81 
              ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย     
40 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น   82 
              ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด    
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สารบาญภาพ 
 
ภาพ                     หนา 
 
1 ปฏิกิริยาเคมีน้าํมันไบโอดีเซล       12 
2 กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเปนอุตสาหกรรม    12 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


