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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ ของรถยนต์
ส่วนบุคคล กลุ่มประชากร คือ ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท้าการ
สุ่มตัวอย่าง จ้านวน 558 คน และใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
เนื้อหาของข้อค้าถาม 0.67 ถึง 1.00 และมีระดับความน่าเช่ือถือเท่ากับ 0.92 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท้าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ สกัดปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ผลการวิจัยพบว่า ชุดตัวแปรท่ี
ท้าการศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 9 ด้าน โดยมีความแปรปรวนสะสมร้อยละ 85.95 และพบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) = 2.22,  
IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05 และ HOELTER 0.05 = 265  
 
ค้าส้าคัญ : การวิเคราะห์ปัจจัย, แก๊สโซฮอล์, รถยนต์ส่วนบุคคล 
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Abstract 
 The objective of this research was to study important factors affecting to use 
gasohol of personal car. The purposive sampling was adopted and selected from the 
population who used personal car in Muang Nakhon Ratchasima District, Nakhon 
Ratchasima Province. The number of 558 used personal car were the sampling group. 
The research instrument was a questionnaire. The questionnaire’s validity was 0.67 to 
1.00 and reliability was 0.92. An exploratory factor analysis was carried out by using 
principal component extraction. The model was validated by using first order 
confirmatory factor analysis. The research results showed that the studied variables 
could be analyzed as 9 factors. The cumulative variance could describe as 85.95%. 
The structural model was consistent by the goodness of fit indices of CMIN/DF = 2.22, 
IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05 and HOELTER 0.05 = 265. 
 
Keywords : factor analysis, gasohol, personal car 
 
บทน้า 
 น้้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีการจัดจ้าหน่ายภายในประเทศไทย รวมท้ังมีจ้านวนชนิดมากท่ีสุด คือ 
กลุ่มน้้ามันเบนซินท่ีมีท้ังหมด 5 ชนิด ได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95  แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊ส
โซฮอล์ อี 20 และ แก๊สโซฮอล์ อี 85 ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า แก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนการใช้งานมากถึง
ร้อยละ 95.38 ส่วนท่ีเหลือเป็นน้้ามันเบนซิน 95 อีกร้อยละ 4.62 และจากปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์
ท้ังหมด พบว่า แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮฮล์ 95 มีสัดส่วนการใช้งานมากถึงร้อยละ 79.45 ส่วนท่ี
เหลืออีกเล็กน้อยเป็นสัดส่วนการใช้แก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 คือ ร้อยละ 20.55 (กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560) ดังนั้นจึงถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้การด้าเนินงานตามแผน
พลังงานของประเทศ (พ.ศ. 2558 - 2579) ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก้าหนด โดยเฉพาะแผนอนุรักษ์
พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนบริหารจัดการน้้ามันเช้ือเพลิง 
กล่าวคือ เอทานอลท่ีใช้เป็นส่วนผสมของแก๊สโซฮอล์ คือ อีกหนึ่งชนิดพลังงานทดแทนท่ีมีเป้าหมาย
เพิ่มปริมาณการใช้งาน คือ เพิ่มจาก 3.50 ล้านลิตรต่อวัน ส้าหรับการใช้งานในปี พ.ศ 2558 เป็น 
11.30 ล้านลิตรต่อวัน ส้าหรับการใช้งานในปี พ.ศ. 2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560) ส้าหรับปัจจัยหรือสาเหตุท่ีท้าให้แก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 มี
สัดส่วนการใช้งานท่ีต้่า อาจเนื่องมาจากผู้ใช้งานบางคนหรือบางกลุ่ม เลือกใช้แก๊สโซฮอล์ผิดประเภท
หรือไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของรถยนต์ท่ีใช้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามส้าหรับสาเหตุท่ีแท้จริงยังไม่ทราบ
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แน่ชัด เพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีการใช้งาน จังหวัด
นครราชสีมา เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีจ้านวนจด
ทะเบียนสะสมของรถยนต์ส่วนบุคคลมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 210,277 คัน 
(กรมการขนส่งทางบก, 2560) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของปัญหาดังกล่าว ท่ีต้องมีการ
วิจัย เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในจังหวัด
นครราชสีมา ท้ังนี้เพื่อน้าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์หาปัจจัยเส่ียง และการจัดการปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผล
ต่อการใช้แก๊สโซฮฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล ในงานวิจัยถัดไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจและการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล 

ปัจจัยในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์  

ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  
1. ผลิตภัณฑ์  
2. ราคา  
3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย  

4. การส่งเสริมการขาย  
5. การรับรู้ปัญหา  
6. การค้นหาข้อมูลและประเมินผล
ทางเลือก  
7. การตัดสินใจซื้อ 

8. พฤติกรรมหลังการซื้อ  
9. การซ่อมและบ้ารุงรักษา 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ในการด้าเนินการวิจัย ได้ก้าหนดขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การก้าหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตพื้นท่ีอ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรของจ้านวนรถยนต์ส่วนบุคคลท่ี
จดทะเบียนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจ้านวนจดทะเบียนสะสมเท่ากับ 210,277 คัน (กรมการขนส่ง
ทางบก, 2560) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อเลือกพื้นท่ีศึกษา และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ
ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 - 10 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้ หรือไม่น้อยกว่า 100 ถึง 200 ตัวอย่าง 
(Bentler and Chou, 1987) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเก็บข้อมูล
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีก้าหนดประมาณร้อยละ 10 ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลส้ารองแทนข้อมูลท่ีมีปัญหา 
จากผลการด้าเนินการท้าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ เขตการปกครองย่อยของอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีจ้านวนประชากรมากท่ีสุด 6 อันดับแรก คือ ต้าบลในเมือง ต้าบลจอหอ  
ต้าบลโพธิ์กลาง ต้าบลหัวทะเล ต้าบลหนองบัวศาลา และ ต้าบลโคกกรวด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของ
เขตการปกครองย่อยท้ังหมดของอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 

2.  การออกแบบ และพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการวิจัยนี้ จะอาศัยแบบสอบถามท่ีออกแบบและพัฒนา โดย
สร้างข้อค้าถามจ้านวน 50 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ และมีการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ข้อค้าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาของข้อค้าถาม (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ท่ีมากกว่า 0.50 (อมร ชคทิศ, 2556) และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ท่ีต้องมากกว่า 
0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีศึกษาท้ัง 6 ต้าบล โดยแบ่งเก็บข้อมูลต้าบล
ละ 93 ตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างสุทธิ 558 ตัวอย่าง 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อค้าถามหรือตัวแปรสังเกตได้ โดย
อาศัยโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี ้
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4.1 ตรวจสอบว่าข้อค้าถามหรือตัวแปรสังเกตได้ ว่ามีลักษณะท่ีเหมาะสมต่อการ 
วิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Kaiser Meyer Olkin (KMO) ท่ีต้องมากกว่า 0.7
และค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ท่ีต้องมีค่านัยส้าคัญทางสถิติ (Hair et al., 2010)   

4.2 ท้าการวิเคราะห์ปัจจัย โดยการสกัดปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การ
หมุนแกนปัจจัยให้ต้ังฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ และการพิจารณาปัจจัยซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
(รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย, 2560) 

4.2.1 ปัจจัยต้องมีค่าไอเกนมากกว่า 1 ขึ้นไป  
4.2.2 ตัวแปรสังเกตได้ ต้องมีค่าน้้าหนักปัจจัยต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไป 
4.2.3 แต่ละปัจจัยต้องมีตัวแปรสังเกตได้อธิบายต้ังแต่ 3 ตัวขึ้นไป ส่วนการจัดตัวแปร

ให้กับปัจจัย ใด ๆ ให้พิจารณาจากค่าน้้าหนักปัจจัยสูงสุด  
5. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยอาศัยโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้  

5.1 การระบุโครงสร้างของปัจจัยแฝง และตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝง โดย
อาศัยผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ มาเป็นกรอบแนวคิดในการระบุโครงสร้างโมเดล 

5.2 การประมาณค่าพารามิ เตอร์  ด้วยวิธีความควรจะเป็น สูงสุด (Maximum 
Likelihood) 

5.3 การตรวจสอบว่าโมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
โดยพิจารณาจากค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF)   3.00 (Kline, 1998) 
ค่า Incremental Fit Index (IFI), Comparative Fit Index (CFI) และ Tucker - Lewis Index 
(TLI)   0.90 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ค่า Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA)   0.05 รวมท้ังสถิติท่ีใช้วัดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอท่ีจะยอมรับว่าโมเดลโดยรวมมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ HOELTER 0.05   200 (Schumacher and Lomax, 2010) 
หลังจากนั้นจะท้าการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของโมเดลว่ามีค่าเท่ากับศูนย์หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
สถิติทดสอบ Z ซึ่งต้องมีค่านัยส้าคัญทางสถิติ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่มีความกลมกลืนกัน ให้ปรับโมเดล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีปรับเปล่ียน 
(Modification Index : MI)  
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ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 558 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความนา่เช่ือถือท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา
ของข้อค้าถาม 0.67 ถึง 1.00 และมีระดับความน่าเช่ือถือเท่ากับ 0.92 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65 มีอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 35 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 39 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 
20,000 - 29,999 บาท ร้อยละ 38 มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 5 - 7 ปี ร้อยละ 38 อายุใช้งาน
รถยนต์คันปัจจุบัน 5 - 7 ปี ร้อยละ 40 ขนาดความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์ท่ีใช้ 1,001 - 1,500 ซีซี 
ร้อยละ 35 จ้านวนวันท่ีใช้รถยนต์ต่อสัปดาห์ 6 - 7 วัน ร้อยละ 50 ชนิดของเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน
สูงสุดท่ีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แจ้งไว้ คือ แก๊สโซฮอล์ อี 20 ร้อยละ 50 ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีเคยเติม
เครื่องยนต์ คือ แก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 30 มีค่าเฉล่ียของตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ในช่วง 3.36 – 4.20 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.64 - 1.05  ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ  
จากการตรวจสอบค่าตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมด 50 ตัว พบว่า มีความสัมพันธ์กัน คือ มีค่า 

KMO = 0.88 และ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่านัยส้าคัญน้อยกว่า 0.05 และจากการวิเคราะห์
ปัจจัย พบว่า จ้านวนปัจจัยท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 มีท้ังหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (F1) 
ด้านราคา (F2) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (F3) ด้านการส่งเสริมการขาย (F4) ด้านการรับรู้ปัญหา 
(F5) ด้านการค้นหาข้อมูลและประเมินผลทางเลือก (F6) ด้านการตัดสินใจซื้อ (F7) พฤติกรรมหลังการ
ซื้อ (F8) และ การซ่อมและบ้ารุงรักษา (F9) โดยมีความแปรปรวนสะสมร้อยละ 85.95 ตัวแปรสังเกตได้
ท่ีร่วมชี้วัดปัจจัยท่ีมีค่าน้้าหนักปัจจัยมากกว่า 0.30 มีจ้านวน 48 ตัว โดยท่ี F5 และ F9 มีตัวแปรในแต่
ละปัจจัย 4 ตัว F6 มีตัวแปร 10 ตัว ส่วนปัจจัยท่ีเหลือมีตัวแปรในแต่ละปัจจัย 5 ตัว 

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง สามารถแสดงค่าสถิติตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่าดัชน ี ค่าสถติิจากการวิเคราะห ์
CMIN/DF 2.22 
IFI 0.97 
TLI 0.97 
CFI 0.97 
RMSEA  0.05 
HOELTER 0.05  265 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า โมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท้ังนี้เนื่องจาก 
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งได้แก่ ค่า CMIN/DF   3.00  ค่า IFI, TLI และ CFI   0.90 ค่า 
RMSEA   0.05 รวมท้ังมีจ้านวนตัวอย่างท่ีเพียงพอท่ีจะยอมรับว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ท้ังนี้เพราะค่า HOELTER 0.05  200 และ จากการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของ
โมเดล พบว่าค่าพารามิเตอร์ทุกตัวในโมเดลมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ โดยมีค่าน้้าหนักปัจจัยมาตรฐานอยู่
ในช่วง 0.85 - 0.98 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง หลังปรับโมเดล 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า จ้านวนปัจจัยในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                

มีจ้านวน 9 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการขาย        
การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลและประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมหลังการซื้อ และ



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

62 

 

การซ่อมและบ้ารุงรักษา ซึ่งมีความแปรปรวนสะสมร้อยละ 85.95 และตัวแปรสังเกตได้ท่ีร่วมช้ีวัดปัจจัย
ท่ีมีค่าน้้าหนักปัจจัยมากกว่า 0.30 มีจ้านวน 48 ตัว และจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล
พบว่า โมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) = 
2.22, IFI = 0.97, TLI = 0.97, CFI = 0.97 และ RMSEA= 0.05 รวมท้ังมีขนาดของตัวอย่างท่ีเพียง
พอท่ีจะยอมรับว่าโมเดลโดยรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า HOELTER 0.05 = 
265 ส่วนส้าหรับค่าน้้าหนักปัจจัยมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ท้ัง 48 ตัว พบว่ามีค่าต้่าสุดและสูงสุด 
เท่ากับ 0.85 และ 0.98 ตามล้าดับ  

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการก้าหนดข้อค้าถามหรือตัวแปรสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คุณสมบัติของแก๊สโซฮอล์                    
ซึ่งแตกต่างจากน้้ามันเบนซิน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงส้าหรับรถยนต์ รวมท้ั ง
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ในระหว่างการใช้งาน เท่านั้น ดังนั้นการน้าผลการวิจัยไปใช้งาน 
อาจจ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ลักษณะหรือประเภทของยานพาหนะท่ี
แตกต่างกัน และลักษณะของพื้นท่ีศึกษาวิจัยท่ีอาจท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน เป็นต้น  

ส้าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์หาปัจจัยเส่ียง และ
การจัดการปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮฮอล์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การด้าเนินการหรือการปรับแผนการด้าเนินงานตามแผนพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะแผนอนุรักษ์
พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนบริหารจัดการน้้ามันเช้ือเพลิง 
ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก้าหนด เอทานอล คืออีกหนึ่งชนิดพลังงานทดแทนท่ีมีเป้าหมายในการเพิ่ ม
ปริมาณการใช้งาน คือ จากการใช้งานเฉล่ียประมาณ 3.50 ล้านลิตรต่อวัน ในปี พ.ศ 2558 เพิ่มเป็น
การใช้งานเฉล่ียประมาณ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน ในปี พ.ศ. 2579 
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