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เร่ือง ขอความรวมมือในการทําแบบสอบถาม 

เรียน ทานผูทําแบบสอบถามทุกทาน 
แบบสอบถามเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนหนึ่งในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาการ
คนควาอิสระ (Independent Study) ปริญญามหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึง
ใครขอความกรุณาทานผูตอบแบบสอบถาม ในการตอบคําถามตางๆ ขอมูลท่ีสมบูรณจะเปน
ประโยชนตอการศึกษา และการพัฒนาสวนประสมการตลาดของนํ้ามันไบโอดีเซลตอไป 

ทายสุดนี้ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทาน ท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ 
 

นายชัยวัฒน  ชัยเรืองวิทย 
ผูศึกษา 

คําจํากัดความ 
 น้ํามันไบโอดีเซล ท่ีกลาวถึงในแบบสอบถามน้ีหมายถึง เพาเวอรดี บี 5 (                     ) ของ
ปมน้ํามันบางจาก หรือบี ไฟร พลัส (                   ) ของปมน้ํามันปตท. (การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย) 

แบบสอบถาม 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีเปนคําตอบของทาน 
1. เพศ    1) ชาย   2) หญิง 
2. อายุ    1) ตํ่ากวา 20 ป 

  3) 31 - 40 ป 
  5) 51 - 60 ป 

  2) 20 - 30 ป 
  4) 41 - 50 ป 
  6) มากกวา 60 ป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษา
  1) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  3) อนุปริญญา/ปวส. 
  4) ปริญญาตรี 
  5) สูงกวาปริญญาตรี 
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4. อาชีพ   1) นักเรียน / นักศึกษา 
  3) คาขาย / กิจการสวนตัว 
  5) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

  2) พนักงานบริษัทเอกชน 
  4) ขาราชการ 
  6) อ่ืนๆโปรดระบุ............

5. รายไดตอเดือนของทาน
  1) ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน 
  3) 15,001 - 25,000 บาทตอเดือน 
  5) สูงกวา 35,000 บาทตอเดือน 

  2) 5,001 - 15,000 บาทตอเดือน 
  4) 25,001 - 35,000 บาทตอเดือน

6. ทานทราบเร่ืองผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซลจากส่ือใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
  1) โทรทัศน 
  3) ส่ือส่ิงพิมพ 
  5) อินเทอรเนท 
  7) แผนพบั ใบปลิว 

  2) วิทย ุ
  4) เพื่อน ญาติหรือคนรูจัก 
  6) ปายโฆษณา 
  8) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................

 
สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดเีซล 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีเปนคาํตอบของทาน 
7. ปจจัยสวนประสมการตลาดในเร่ืองใดท่ีมีความสําคัญตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของทาน 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

ดานผลิตภัณฑ  
1. อัตราการส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล      
2. สีของน้ํามันไบโอดีเซล      
3. กล่ินของน้ํามันไบโอดีเซล      
4. มีการปรับแตงเคร่ืองยนตกอนใชน้ํามันไบโอดีเซล      
5. ความเช่ือม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล      

ดานราคา  
1. ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา      
2. การสนับสนุนดานราคาจากกองทุนน้าํมัน      
3. ราคาน้ํามันไบโอดีเซลใกลเคียงกับราคา 

น้ํามันดีเซลธรรมดา 
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ระดับความสําคัญของปจจัย 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  
1. สถานีบริการตั้งอยูบนเสนทางท่ีใชประจํา      
2. จํานวนสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซล      
3. จํานวนหวัจายท่ีใหบริการ      
4. ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล 

เชน ปตท. บางจาก 
     

5. สภาพส่ิงแวดลอมภายในสถานีบริการ เชน ความสะอาด 
ความปลอดภยั 

     

ดานการสงเสริมการตลาด  
1. การใหขอมูลคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล      
2. การสงเสริมการขายดวยวธีิการตางๆ เชน การแจกของ 

สะสมคะแนนเพื่อแลกน้ํามันไบโอดีเซล 
     

3. ปายโฆษณาในสถานีบริการเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล 
เชน ไบโอดีเซลถูกกวา 70 สตางค 

     

4. ต้ังชมรมผูใชน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล
เกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล 

     

5. การที่มีชางท่ีมีความรูคอยใหคําแนะนําในเร่ืองการใช
น้ํามันไบโอดีเซลประจําอยูท่ีสถานี 

     

6. การใชผูมีช่ือเสียงในการโฆษณาน้ํามันไบโอดีเซล      
7. การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ นิตยสารรถยนต ฯลฯ 
     

8. จัดกิจกรรมตางๆ เชน คาราวานรถใชน้ํามันไบโอดีเซล      
9. มีการลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามัน

ดวยตนเอง 
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ระดับความสําคัญของปจจัย 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

ปจจัยดานอ่ืนๆ  
1. อยากทดลอง      
2. ชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม      
3. การไดรับคําแนะนําจากเพื่อน ญาติ คนท่ีรูจัก ชางหรือ

ผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต 
     

4. การรณรงคสนับสนุนเกีย่วกับพลังงานทดแทน ไดแก 
สนับสนุนการปลูกปาลมน้ํามัน 

     

5. บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามันไบโอดีเซล      
 
สวนท่ี 3 พฤตกิรรมในการใชน้ํามันไบโอดเีซล 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีเปนคําตอบของทาน 
8. สาเหตุท่ีทานใชน้ํามันไบโอดีเซลเพราะ 

 1)  อยากทดลอง 
 2)  ชวยรักษาส่ิงแวดลอม เชน ลดคารบอนไดซออกไซด 
 3)  ไดรับคําแนะนําจากเพื่อน ญาติ คนรูจักหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต 
 4)  สถานท่ีทํางาน หรือสถานศึกษารณรงคใหใชน้ํามันไบโอดีเซล 
 5)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................................... 

9. ทานใชน้ํามันไบโอดีเซลมาเปนเวลาระยะเวลานานเทาใดแลว 
 1)  นอยกวา 1 เดือน 
 3)  7 - 12 เดือน 

 2)  1 - 6 เดือน 
 4)  มากกวา 1 ป

10. ความถ่ีในการเติมน้ํามันไบโอดีเซลของทาน 
 1)  นอยกวา 2 คร้ังตอเดือน 
 3)  มากกวา 4 คร้ังตอเดือน 

 2)  2 - 4 คร้ังตอเดือน

11. โดยปกติทานจะเติมน้ํามันรถของทานเม่ือใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1)  เม่ือน้ํามันใกลหมด 
 2)  เม่ือมีการลดราคาน้ํามัน 

 

 3)  เม่ือจะมีการข้ึนราคาน้ํามัน 
 4)  เม่ือผานสถานีบริการที่ทานใช

ประจํา
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12. ปกติทานเติมน้ํามันรถของทานในชวงเวลาใด 
 1)  กอนไปทํางาน กอนไปเรียน หรือในชวงเชา  
 2)  ชวงระหวางวัน 
 3)  หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือในชวงเยน็ 

13. ปกติทานใชน้าํมันไบโอดีเซลท่ีสถานีบริการใด 
 1)  สถานีบริการน้ํามันบางจาก 
 2)  สถานีบริการน้ํามันปตท. 
 3)  ท้ัง 2 สถานี ตามความสะดวก 

14. ปกติจํานวนเงินท่ีทานใชจายในการเติมน้ํามันไบโอดีเซลแตละคร้ัง คือ
 1)  ตํ่ากวา 500 บาท 
 3)  1,001 - 1500 บาท 

 2)  500 - 1,000 บาท 
 4)  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................

15. สวนใหญ ลักษณะการเติมน้าํมันของทานเปนอยางไร 
 1)  ตามจํานวนเงินท่ีตองการ 
 2)  ข้ึนอยูกับรายการสงเสริมการขายของสถานีบริการ 
 3)  เต็มถัง 

 
สวนท่ี 4 ปญหาของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาด 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีเปนคาํตอบของทาน 
16. ปญหาท่ีเกิดจากการใชน้ํามันไบโอดีเซลของทาน 

ระดับของปญหาท่ีพบ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1. มีปญหากับเครื่องยนต เชน เคร่ืองเดินสะดุด  เรงไมข้ึน      
2. ไอเสียมีคราบเขมา หรือควันดํา      
3. คุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลไมไดมาตรฐาน      
4. อัตราการส้ินเปลืองของน้ํามันไบโอดีเซล สูงกวาน้ํามัน

ดีเซลธรรมดา 
     

5. ราคาน้ํามันไบโอดีเซลต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาไมมาก      
6. จํานวนสถานีบริการที่ขายนํ้ามันไบโอดีเซลมีไมมาก      
7. จํานวนหวัจายน้ํามันไบโอดีเซลในสถานีมีจํานวนนอย      
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ระดับของปญหาท่ีพบ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

8. ขาดชางท่ีมีความรูคอยใหคําแนะนําในเร่ืองการใช
น้ํามันไบโอดีเซลประจําอยูท่ีสถานี 

     

9. การโฆษณาไมนาสนใจไมจูงใจใหเกิดความตองการใน
การใช 

     

10. การใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลไม
เพียงพอ 

     

11. การสงเสริมการขายดวยวิธีการตางๆ ไมจูงใจใหเกิด
ความตองการในการใช 

     

12. รัฐบาลไมไดมีการสนับสนุนอยางจริงจัง      
 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับน้ํามันไบโอดีเซล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อสกุล   นายชัยวัฒน  ชัยเรืองวิทย 
 
วัน เดือน ป เกิด  6 กันยายน 2520 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2535 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2538 
   สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
   ปการศึกษา 2541 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2541-2543 วิศวกรฝายขายและบริการ บริษัท ออโตเมช่ันเซอรวสิ 

จํากัด 
   พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการ หางหุนสวนสามัญ บุญชัย 
. 


