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ตาราง  หนา 
1 รายช่ือสถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม 12 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 17 
3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 17 
4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษาอยู 18 
5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 19 
6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 

ตอเดือน 20 
7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท

ของส่ือท่ีรับขอมูลเกี่ยวกับน้าํมันไบโอดีเซล 21 
8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล

ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 22 
9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ

การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 23 
10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ี

มีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 24 
11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 26 
12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ

การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 27 
13 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบ

แบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมือง
เชียงใหม 28 

14 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดหลัก 29 
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15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม
เพศของผูตอบแบบสอบถาม 31 

16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามเพศ
ของผูตอบแบบสอบถาม 33 

17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ี
มีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 34 

18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 35 

19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามเพศ
ของผูตอบแบบสอบถาม 37 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม
อายุของผูตอบแบบสอบถาม 38 

21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ
ของผูตอบแบบสอบถาม 39 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ี
มีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 40 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 42 
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24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ
ของผูตอบแบบสอบถาม 44 

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม
อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 46 

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถาม 48 

27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ี
มีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 49 

28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 51 

29 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถาม 54 

30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล
ตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม
รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 56 

31 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายได
ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 57 

32 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ี
มีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 59 
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33 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม 
จําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 61 

34 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายได
ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 64 

35 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ี
ใชน้ํามันไบโอดีเซล 66 

36 แสดงจํานวน  และรอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ระยะเวลาที่ใชน้ํามันไบโอดีเซล 67 

37 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ี
ในการเติมน้ํามันไบโอดีเซล 67 

38 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเติม
น้ํามันไบโอดีเซล 68 

39 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลา
ในท่ีเติมน้ํามันไบโอดีเซล 68 

40 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานี
บริการในท่ีเติมน้ํามันไบโอดีเซล 69 

41 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
เงินท่ีใชจายในการเติมน้ํามันไบโอดีเซลในแตละคร้ัง 69 

42 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะ
การเติมน้ํามัน 70 

43 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปญหาเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมือง
เชียงใหม 71 

44 แสดงคาเฉล่ียของปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบเกี่ยวกบัปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนก
ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดหลัก 73 



 
ฑ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง  หนา 

45 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 78 

46 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 78 

47 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 79 

48 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 79 

49 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 80 

50 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 80 

51 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 81 

52 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 81 

53 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจาํแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 82 

 



 
ฒ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง  หนา 

54 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 82 

55 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 83 

56 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 83 

57 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 84 

58 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 84 

59 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 85 

60 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม 85 

61 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 86 

62 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 86 



 
ณ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง  หนา 

63 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 87 

64 สรุปคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดจําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 87 
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สารบาญภาพ 

รูป  หนา 
1 แสดงเปาหมายการพัฒนา และสงเสริมการใชไบโอดีเซล 2 

 


