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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดแก๊ สโซฮอล์  E20 และเพ่ือ
วิเคราะห์ ปั จจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์ E20 ตลอดจนการสร้างสมการท่ีมีความเหมาะสมใน   
การพยากรณ์ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 ในประเทศไทย การศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาโดยการเก็บ
ขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 จากแหล่งต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเส้นโดยสมการความถดถอยเชิงซ้อน 
เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์ E20 และนาํมาสร้างสมการท่ีมีความเหมาะสมใน  
การพยากรณ์ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ รัฐบาลไดมี้การกาํหนดแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช ้การผลิต การตลาดของแก๊สโซฮอล์ใน
ประเทศไทย ทาํให้ปริมาณการผลิตและการจาํหน่ายเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น รัฐบาลและหน่วยงาน    
ท่ีเก่ียวขอ้งควรทาํการคน้ควา้วิจยัถึงปัญหา พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ และปริมาณของแก๊สโซฮอล์
ให้เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการบริโภคโดยรวมในประเทศไทย สาํหรับปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 
พบวา่ ปั จจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 โดยมีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณ
การใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 อย ่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัเบนซิน 95  
ปั จจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20โดยมีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการใช ้ 
แก๊ สโซฮอล ์ E20 อย ่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 91 ส่วน
ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์91(E10) มีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกบัปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ 
E20 อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.20 และปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20โดยมี
ความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊ สโซฮอล ์
E20 ซ่ึงเป็นสินคา้หลกั ส่วนราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์95(E10) มีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ E20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.20 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study general information regarding the production and 
marketing of gasohol E20, and to analyze the factors affecting gasohol E20 consumption as well  
as to create an equation forecasting gasohol consumption in Thailand.  This study was analyzed   
by using secondary data obtained from the various related sources from 2008 – 2009 and the 
multiple regression was applied to analyze factors affecting the consumption of gasohol.  This 
study indicated that the government has developed the strategic plan and policy to promote con-
sumption, production and marketing of gasohol E20 in Thailand which resulted in an increase       
of gasohol E20 production and sales volume.  Therefore, the government and various concerned 
agencies should pay attention to the R&D so as to increase gasohol efficiency and quantity for 
sufficient consumption.  The significant factors affecting the consumption quantity of gasohol E20 
at the significant level of 0.01 were the retail price of gasohol E20 and the retail price of gasoline 
95, at the significant level of 0.05 was the retail price of gasoline 91, and at the significant level    
of 0.20 were the retail price of gasohol 95(E10) and the retail price of gasohol 91(E10). 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
“พลังงาน” เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้โลกปัจจุบันขับ 

เคล่ือนไปขา้งหนา้ มนุษยค์น้พบแหล่งพลงังานมาเน่ินนาน 
อาทิ พลงังานเช้ือเพลิง ซ่ึงแปรรูปมาจากพลงังานธรรมชาติ
ท่ีสะสมมานานนับหลายศตวรรษ หรือปิโตรเลียมท่ีเรา
เรียกกนัว่านํ้ ามนัดิบ เป็นพลงังานท่ีผลกัดนัโลกให้พฒันา
กา้วไปขา้งหนา้ในทุกๆ ดา้น จนกระทัง่มนุษยเ์ร่ิมตระหนกั
ว่า พลงังานท่ีแปรรูปจากธรรมชาติ (นํ้ ามนัดิบ) กาํลงัจะ
หมดไป มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งหาหนทางอ่ืนๆ ในการสร้าง
พลงังานทดแทนก่อนท่ีทุกอยา่งจะสายเกินไป จากเหตุผล
ดงักล่าวทาํให้มนุษยพ์ยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการต่างๆ เพ่ือ
สร้างพลงังานทดแทน และในท่ีสุดมนุษยไ์ดค้น้พบวา่พลงั 
งานบริสุทธ์ิจากธรรมชาติไม่วา่จะเป็น สายลม สายนํ้า แผน่ 
ดินท่ีมีพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ เช่น นํ้าพุร้อนซ่ึงสามารถ
ใชค้วามร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ แสงอาทิตยส์ามารถนาํ 
มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งพลงังานทดแทนได ้ และในทาง
กลบักนัเศษซากแห่งผลพวงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ตลอดจนส่ิงปฏิกูลจากผลผลิตของมนุษย์และสัตว์ก็
สามารถนาํมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังานทดแทนได ้ ซ่ึงจะช่วย
ดาํรงรักษาแหล่งพลงังานจากธรรมชาติไม่ใหล้ดนอ้ยลงไป
มากกว่าน้ีและคงไวซ่ึ้งสมดุลของโลกต่อไป (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2552) 

แ ก๊  สโซฮอล์  เ กิ ด ข้ึ นจ ากแนวพระร าชดํา ริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่ หัว เม่ือปี  พ.ศ. 2528 ท่ีทรงเล็ง 
เห็นว่ าประเทศไทยอาจประสบกบัปั ญหาการขาดแคลน
นํ้ามนัและปั ญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า จึงทรง
มีพระราชดาํริให ้โครงการส่ วนพระองค ์สวนจิตรลดาศึกษา
ถึงการนาํอ ้อยมาแปรรูปเป็ นแอลกอฮอล ์ โดยการนาํแอล-
กอฮอล ์ท่ีผลิตได ้น้ีมาผสมกบันํ้ ามนัเบนซินผลิตเป็ นนํ้ ามนั 
“แก๊ สโซฮอล์ ” เพ่ือใช้ เป็ นพลงังานทดแทน และ ปี  พ.ศ. 
2529 ทางโครงการส่ วนพระองค์ได ้เร่ิมผลิตแอลกอฮอล์   
จากอ ้อย หลงัจากนั้นได ้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนให ้ความ 
ร่ วมมือในการพฒันา แอลกอฮอล ์ท่ีใช ้เติมรถยนต ์อย ่างต่ อ 
เน่ือง จนกระทัง่ปี  พ.ศ. 2539 การปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
ไทยร่ วมกบัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง 
ประเทศไทย (วท.) และโครงการส่ วนพระองค ์ได ้ร่วมกนั
ปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์ ท่ีใช ้เติมรถยนต์  โดยการนาํ
แอลกอฮอล์ ท่ีโครงการส่  วนพระองค์ ผลิตได้ ท่ี มีความ
บริสุทธ์ิจากเดิม 95% ไปกลัน่ซํ้ าเป็ นแอลกอฮอล์ บริสุทธ์ิ 

99.5% แล ้วจึงนาํมาผสมกบันํ้ ามนัเบนซินออกเทน 91 ใน
อตัราแอลกอฮอล ์ 1 ส่ วนกบัเบนซิน 9 ส่ วน เป็นแก๊ สโซฮอล ์ 
และทําการทดลองเติมให้ กับรถเคร่ืองยนต์ เบนซินของ
โครงการส่ วนพระองค์  (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 
2548)  

ดงันั้น แก๊ สโซฮอลจึ์งถือได ้ว ่าเป็ นพลงังานทดแทนอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีน่ าสนใจเป็ นอย่ างยิ่ง เน่ืองจากช่ วยให้ การ 
ใช ้นํ้ามนัเบนซินออกเทนมีปริมาณท่ีลดลง ส่ งผลให ้ปริมาณ
การนาํเข ้านํ้ามนัดิบและนํ้ามนัเบนซินจากต่ างประเทศลดลง 
ทาํให ้ประเทศไทยสามารถลดการขาดดุลทางการค ้าระหว ่าง
ประเทศ อีกทั้งยงัส่ งเสริมให้ เกษตรกรไทยมีรายได ้เพ่ิมข้ึน
จากการจาํหน่ ายสินค ้าทางการเกษตรในการนาํไปผลิตเป็ น 
เอทานอลท่ีเป็นวตัถุดิบสําคญัของการผลิตแก๊ สโซฮอล ์ ซ่ึง
เป็ นการสร้ างศักยภาพให้ แก่ อาชีพเกษตรกรรมภายใน 
ประเทศไทย จึงเป็ นท่ีมาของการศึกษาในโครงการวิจยัใน
คร้ังน้ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 
ในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุน 
ด ้านการผลิตการตลาด และการพฒันาแก๊ สโซฮอล ์ต่ อไป 

 
วตัถุประสงค์ ของงานวจัิย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดแก๊ สโซฮอล ์ 
E20 ในประเทศไทย  

2. เพ่ือวเิคราะห์ ปั จจยัท่ีมีผลต่ อปริมาณการใชแ้ก สโซ-
ฮอล ์E20 ในประเทศไทย  

3. เพ่ือสร้างสมการท่ีมีความเหมาะสมในการพยากรณ์
ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 ในประเทศไทย  

 
ประโยชน ทีค่าดว่าจะได รับ  

จากข  ้อมูลท่ีได้ ในการศึกษาคร้ังน้ี คาดว่าผู ้ผลิตและ    
ผู ้จาํหน่ ายแก๊ สโซฮอล์ สามารถนําผลการวิเคราะห์ ไปใช้      
เป็ นแนวทางในการตดัสินใจเพ่ือเตรียมความพร้ อมในการ
กาํหนดการวางแผนการผลิตและการจาํหน่ายแก๊ สโซฮอล์ 
เพ่ือให ้เพียงพอต่ อความต ้องการโดยรวมของผู ้บริโภค  

 
ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกระบวนการผลิต การตลาด 
ช่ องทางการจดัจาํหน่าย คุณภาพ และประโยชน์ ของแก๊ ส- 
โซฮอล ์ในประเทศไทย นโยบายของรัฐบาลทั้งในและต่ าง
ประเทศเก่ียวกบัการสนับสนุนด  ้านพลงังานในส่ วนของ



 ราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์E20 
 ราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์95 (E10) 
 ราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์91 (E10) 
 ราคาขายปลีกเฉล่ียนํ้ามนัเบนซิน 95 
 ราคาขายปลีกเฉล่ียนํ้ามนัเบนซิน 91 

 

 

ปริมาณ
การใช ้
แก๊ส 
โซฮอล ์

E20 
 

สร้างสมการพยากรณ์
ปริมาณใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20  

วิเคราะห์ค่า 
ความยดืหยุน่ 

นํ้ามนั โดยทาํการศึกษาจากข ้อมูลทัว่ไปและข ้อมูลทุติยภูมิ
ท่ีได ้รวบรวมจากเอกสารงานวิจยั เอกสารวิชาการ วารสาร 
บทความ ข ้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต รวมทั้งข ้อมูลจากกลุ่ มผู ้ท่ี
เก่ียวข ้องในหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเดือนมกราคม 
ปี  พ.ศ. 2551 ถึงเดือนตุลาคม ปี  พ.ศ. 2552  

ในส่ วนของการวิเคราะห์ ปริมาณการใชน้ั้นจะทาํการ 
วิเคราะห์ ถึงปั จจยัท่ีมีผลต่ อปริมาณการใชแ้ก็ สโซฮอล ์ E20 
ในประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2551-2552 โดยการใช ้ข ้อมูลสถิติ
เป็นรายเดือนจาํนวน 22 เดือน จากนั้นจะทาํการสร้างสมการ
ท่ีมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซ-
ฮอล ์ E20 ในประเทศไทย และวิเคราะห์ค่าความยดืหยุน่ของ
ตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 ใน
ประเทศไทย 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
วิธีท่ีใชใ้นการศึกษาไดน้าํมาพิจารณาเพ่ือกาํหนดกรอบแนว 
คิดในการศึกษาดงัน้ี คือ 

1. ขอ้มูลท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้แก๊ส
โซฮอล ์E20 มีลกัษณะเป็นขอ้มูลสถิติเชิงปริมาณ โดยแก๊ส
โซฮอล์ E20 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิงเร่ิมมีการจําหน่าย 
อย่างต่อเน่ืองประมาณตน้ปี พ.ศ. 2551 และถือเป็นนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีความจาํเป็นต่อการอุปโภคบริโภคโดยรวมของ
ประเทศไทย ทาํให้ปริมาณเสนอซ้ือเกิดข้ึนจากการนาํไปใช้
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคม
อนัเป็นการรวมอุปสงคส่์วนบุคคลท่ีอยูใ่นตลาดเดียวกนั จน
กลายเป็นอุปสงคข์องตลาด จึงวิเคราะห์ปริมาณการใชแ้ก๊ส
โซฮอล ์E20 ในประเทศไทย โดยใชส้มการความถดถอยเชิง 
ซ้อน (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ใช้
ทฤษฎีอุปสงคแ์ละความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจเอกสารงานวิจยั
ต่างๆ เป็นแนวทางในการกาํหนดปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อ
ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 ในประเทศไทย 

2. จากการวิเคราะห์ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 ใน
ประเทศไทยจะนาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดท้าํการวิเคราะห์ค่า 
ความยดืหยุน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ท่ีมา: จากการประมวลกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช ้วิธีการวิจัยในลกัษณะการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช ้ข ้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ประกอบการวิเคราะห์  ซ่ึงเป็ นการเกบ็ข ้อ 
มูลทางสถิติหรือข ้อมูลต่ างๆ จากรายงานการศึกษางานวิจยั  
 

เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ อินเทอร์ เน็ต ข ้อมูลจาก
กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ ์พลงังาน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน รวมทั้งกลุ่ มผู ้ท่ีเก่ียว  
ข ้องในหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

 



วธีิการวเิคราะห์ ข้ อมูล  
1. การวิเคราะห์ เชิงพรรณา (Descriptive Method) 

ทาํการศึกษาในส่ วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของการผลิต
และการตลาด รวมถึงประโยชน์ จากการใช ้แก๊ สโซฮอล ์ E20 

2. การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
ทาํการวิเคราะห์ ปั จจยัท่ีมีผลต่ อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ 
E20 ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงซ้ อน 
(Multiple Regression Analysis) จากข ้อมูลทุติยภูมิซ่ึงป็ น  
ข ้อมูลสถิติรายเดือนระหว ่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551-เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงพิจารณาค่ าจาก Adjusted R2 F-statistic 
t-statistic และ Durbin-Watson statistic และพิจารณา
ความสัมพนัธ์ ของตวัแปรจากเคร่ืองหมายหน ้าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  

จากนั้ นจะทําการวิเคราะห์ หาค่ าความยืดหยุ่ นของ
ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 ในประเทศไทยมีต่ อปัจจยั   
ต่ างๆ เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงขนาดความเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์  E20 ต่ อการเปล่ียนแปลงของ    
ปั จจยัต่ างๆ 
 
บทวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาสภาพการผลิตของแก๊  สโซฮอล์ ใน
ประเทศไทยในคร้ังน้ีทาํให้ ทราบถึงกระบวนการผลิตแก๊ ส 
โซฮอล ์โดยมีส่ วนประกอบท่ีสําคญั คือ นํ้ ามนัเบนซินและ 
เอทานอล ซ่ึงการผลิตนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์นั้นจะต ้องนาํเข า
นํ้ามนัดิบอนัเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัจากต่ างประเทศ ส่ วนเอทา
นอลนั้ นประเทศไทยสามารถผลิตข้ึนใช้ ได้ เองจากวตัถุ    
ดิบในประเทศ ได  ้แก่  นํ้ าตาล หรือกากนํ้ าตาลจากอ ้อย มนั   
สําปะหลัง ธัญพืชต่ างๆ เป็ นต้ น เร่ิมมีการผลิตและการ        
ค ้นคว ้าวิจยัแก๊ สโซฮอล ์เร่ือยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 ตามแนว
พระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว จนกระทัง่ได ้
เร่ิมมีการผลิตเพ่ือการจาํหน่ ายในเชิงพาณิชย ์ในปี  พ.ศ. 2544 
แต่ มีปริมาณการจาํหน่ ายไม่ มากนักและนิยมใช้ กับรถใน    
ส่ วนของทางราชการ ทั้งน้ีรัฐบาลไทยได ้กาํหนดยทุธศาสตร์ 
เก่ียวกับแก๊ สโซฮอล์ ข้ึนและได้ ทาํการรณรงค์ เพ่ือให้ ใช้ 
ทดแทนนํ้ ามนัเบนซิน จึงทาํให้ ผู ้ผลิตและผู ้จาํหน่ ายเร่ิมมี
การผลิตเพ่ือการพาณิชย์ ออกสู่ ตลาดอย่ างจริงจังในช่ วง
ปลายปี  พ.ศ. 2546 นอกจากน้ี หน่ วยงานท่ีเก่ียวข ้องได ้มี
การค ้นคว ้าวิจยัและพฒันาคุณภาพของแก๊ สโซฮอล ์เร่ือยมา 
และมีการร่ วมมือกันของผู ้ผลิตและจาํหน่ายรถยนต์ และ

รถจกัรยานยนต ์ในการระบุรายละเอียดเก่ียวกบัรถยนต ์และ
รถจักรยานยนต์ ท่ีสามารถใช้ แก๊ สโซฮอล์ ไว  ้อย่ างชัดเจน 
และมีการรับประกนัในส่ วนของความเสียหายอนัอาจเกิด
จากการเติมแก๊ สโซฮอล ์ด ้วย  

จากการศึกษาสภาพทางการตลาด พบว ่า ปริมาณการ
ใช้แก๊สโซฮอล์ มีแนวโน้ มเพ่ิมสูงข้ึนตั้ งแต่ ปลายปี  พ.ศ. 
2546 เป็ นต  ้นมา มีสถานีบริการจาํหน่ ายแก๊ สโซฮอล์ ทั่ว
ประเทศไทย ณ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2552 เป็ นจาํนวน 
4,179 แห่ ง โดยมีสถานีบริการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงโดย 
รวมในประเทศไทย อนัเป็นสถานีบริการภายใต ้เคร่ืองหมาย 
การค้ าของผูค้ ้ านํ้ ามันและผู  ้จัดจําหน่ายนํ้ ามันเช้ือเพลิง
อิสระจาํนวนหน่ึง นอกจากน้ี โครงสร้ างทางด ้านราคาของ
แก๊ สโซฮอล ์ยงัได ้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยมี
นโยบายในการลดอตัราภาษีสรรพสามิตของเอทานอลและ
การลดหย่อนกองทุนนํ้ ามันเช้ือเพลิงและกองทุนเพ่ือส่ง 
เสริมการอนุรักษ ์พลงังาน จึงทาํให้ ราคาขายปลีกของแก๊ ส 
โซฮอล์ มีราคาถูกกว่ านํ้ ามนัเบนซิน และในด ้านนโยบาย
ของรัฐบาลไทยมีการกาํหนดยุทธศาสตร์เก่ียวกบัแก๊ สโซ-
ฮอล ์ให้ ใช ้เป็ นพลงังานทดแทนอย ่างย ัง่ยืน โดยกาํหนดเป้ า
หมายของยทุธศาสตร์  กาํหนดมาตรการต่ างๆ ไม่วา่จะเป็น
ในด ้านภาษี หรือการลดหย่ อนต่ างๆ เพ่ือสนับสนุนแก่ ผู ้
ผลิตและผู ้จาํหน ายเอทานอลและแก๊ สโซฮอล ์ รวมทั้งมีการ
รณรงค ์เผยแพร่ ให้ ประชาชนได ้รับรู้ ถึงคุณประโยชน์ และ  
ร่ วมกนัใช ้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีเอทานอลเป็ นส่ วนผสมอย ่าง 
ต่อเน่ือง  

จากผลการศึกษาปั จจยัท่ีคาดว ่าจะมีผลต่ อปริมาณการ
ใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 ในประเทศไทย ซ่ึงได ้ทาํการพิจารณา
ตวัแปรนาํจาํนวน 5 ตวั อนัได ้แก่  ราคาขายปลีกเฉล่ียของ
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์
(E10) 95 และ 91 ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัเบนซิน 95 
และ91 โดยนาํมาทาํการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ ระหว ่างตวั
แปรทั้งหมดในรูปแผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) 
พบว่ า การกระจายของตวัแปรนําและตวัแปรตามอยู่ใน
รูปแบบความสัมพนัธ์ เชิงเส้ น (Linear Model) ดงันั้น จึง
นาํมาทาํการวเิคราะห ปั จจยัท่ีมีผลต่ อปริมาณการใชแ้ก๊ สโซ
ฮอล์  E20 ในประเทศในปี พ.ศ. 2551-2552 โดยพิจารณา
ความสัมพนัธ์ ระหว่ างตวัแปรนาํและตวัแปรตามด ้วยวิธีการ
วิเคราะห์ สมการความถดถอยเชิงซ้ อน ผลการวิเคราะห์ 



สาํหรับปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 ในประเทศไทย
เป็นดงัน้ี  
QE20  =  0.4385 – 0.1018PE20 – 0.8594PE10-95  

                               (–3.5800)*** (–1.4462)*                     
                + 0.9298PE10-91 + 0.0184PGasoline95 

                    (1.5771)*             (5.0889)*** 
                + 0.0146PGasoline91 

                    (2.5854)**     
 
 R2 = 0.7702 
 Adjusted R2 =  0.6983 
 F-Statistic = 10.7224*** 
 Durbin-Watson = 1.0055 
 
*** หมายถึง  มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
  **  หมายถึง  มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้ อยละ 95  
    *  หมายถึง  มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้ อยละ 80  
 
โดยท่ี 

QE20 คือ ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 รายเดือน 

(ลา้นลิตร) 
PE20 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์ E20 ราย

เดือน (บาท/ลิตร) 

PE10-95 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล์ 95 

(E10) รายเดือน (บาท/ลิตร) 
PE10-91 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล์ 91 

(E10) รายเดือน (บาท/ลิตร) 
PGasoline95 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 

95 รายเดือน (บาท/ลิตร) 
PGasoline91 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 

91 รายเดือน (บาท/ลิตร) 
 

จากสมการ และค่าสถิติต่างๆ ขา้งตน้ สามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

ค่า F-Statistic เท่ ากบั 10.7224 หมายความวา่ ปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์E20 ราคา
ขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์95 (E10) และ 91 (E10) 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 95 และ 91 มีความ 
สัมพนัธ์กับปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 อย่ างมีนัย-
สําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 นอกจากน้ี 
Adjusted R2 ค่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัดงักล่าวทั้งห้า
ตวัสามารถอธิบายค่าการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้
แก๊สโซฮอล ์E20 ไดร้้อยละ 69.83 ส่วนท่ีเหลือเพียง 30.17 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํเขา้มาไว้
ในสมการ 

ในส่วนของการวเิคราะห์ค่าความยดืหยุน่มีดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ ค่ าความยดืหยุ ่นของอุปสงค ์แก๊ สโซฮอล ์ E20  
(หน่ วย: ร้ อยละ) 

ปั จจัยทีม่ีผลต่ อปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์ E20 ค่ าความยดืหยุ่ นของปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์ E20 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์E20 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์95 (E10) 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์91 (E10) 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัเบนซิน 95 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัเบนซิน 91 

-22.6435 
130.8730 
-114.9124 

9.2085 
7.0456 

 
จากตารางท่ี 1 ค่าความยดืหยุน่ของปริมาณการใชแ้ก๊ ส 

โซฮอล์  E20 เม่ือพิจารณาราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซ-
ฮอล  E20 โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี หมายความวา่ ถา้ราคา 
ขายปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซฮอล ์ E20 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 



1 จะมีผลทาํใหป้ริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ E20 เปล่ียนแปลง
ไปร้อยละ 22.6435 ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ถา้ราคา
ขายปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซฮอล ์ E20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํ
ให้ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 ลดลงร้อยละ 22.6435 
หรือในทางตรงกนัขา้มถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซ-
ฮอล์  E20 ลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณการใช้แก๊ สโซ-
ฮอล ์ E20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.6435 ค่าความยืดหยุน่ดงักล่าว
เป็นปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 ท่ีมีความยืดหยุ่นมาก 
(Elastic Demand) หมายความวา่ อตัราการเปล่ียนแปลงของ 
ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 มากกว่าอตัราการเปล่ียน 
แปลงของราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซฮอล์  E20 ทั้ งน้ี 
เน่ืองมาจากถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซฮอล ์ E20 เพ่ิม
มากข้ึน อาจทาํใหผู้บ้ริโภคหนัไปใชพ้ลงังานทางเลือก อนั
ไดแ้ก่ LPG หรือ NGV ซ่ึงเป็นสินคา้ทดแทนท่ีมีฐานราคา 
ท่ีต ํ่ากว่าแก๊สโซฮอล์ E20 หรือในทางกลบักนัถา้ราคาขาย
ปลีกเฉล่ียของแก๊ สโซฮอล ์ E20 ลดลง จะทาํใหผู้บ้ริโภคหนั
มาใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 มากข้ึนเน่ืองจากวา่แก๊สโซฮอล ์E20 
มีฐานราคาท่ีตํ่ากวา่เบนซินและแก๊สโซฮอล ์E10 

ค่าความยืดหยุ่นของปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 
เม่ือพิจารณาราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามันแก๊สโซฮอล ์    
95 (E10) โดยกาํหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ี หมายความว่า ถา้ 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 (E10) เปล่ียน 
แปลงไปร้อยละ 1 จะมีผลทาํใหป้ริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ 
E20 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 130.8730 ในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 95 
(E10) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหป้ริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ 
E20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 130.8730 หรือในทางตรงกันขา้มถ้า
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 (E10) ลดลง
ร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์  E20 ลดลง
ร้อยละ 130.8730 นั้น หมายความว่า อตัราการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณการใช้แก๊  สโซฮอล์  E20 มากกว่าอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์
95 (E10) ทั้งน้ี เน่ืองมาจากถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนั
แก๊สโซฮอล ์95 (E10) เพ่ิมมากข้ึน อาจทาํให้ผูบ้ริโภคหัน
ไปใชแ้ก๊สโซฮอล ์ E20 มากข้ึน แมว้า่นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 
(E10) เป็นสินคา้ทดแทนแต่ก็มีฐานราคาท่ีสูงกวา่แก๊สโซ-
ฮอล์ E20 หรือในทางกลับกันถ้าราคาขายปลีกเฉล่ียของ
นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 (E10) ลดลง อาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคบาง 
ส่วนหนักลบัมาใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 (E10) เพราะมีความ

เช่ือท่ีวา่นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 (E10) มีอตัราการส้ินเปลือง   
ท่ีต ํ่ากวา่นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 และมีการระเหยนอ้ยกวา่ 

ค่าความยืดหยุ่นของปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 
เม่ือพิจารณาราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามันแก๊สโซฮอล ์    
91 (E10) โดยกาํหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ี หมายความว่า ถา้
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 (E10) เปล่ียน 
แปลงไปร้อยละ 1 จะมีผลทาํใหป้ริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ 
E20 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 114.9124 ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม กล่าวคือ ถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
91 (E10) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซ-
ฮอล์  E20 ลดลงร้อยละ 114.9124 หรือในทางตรงกนัขา้ม
ถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์91 (E10) ลด 
ลงร้อยละ 1 จะทาํให้ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 เพ่ิม 
ข้ึนร้อยละ 114.9124 นั้น หมายความว่า อตัราการเปล่ียน 
แปลงของปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์  E20 มากกว่าอตัรา
การเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามันแก๊ส
โซฮอล ์91 (E10) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากถา้ราคาขายปลีกเฉล่ีย
ของนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์91 (E10) เพ่ิมมากข้ึน อาจทาํให้
ปริมาณการใชใ้ชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 ลดลง เพราะว่ายงัมีรถ- 
ยนตอี์กจาํนวนมากท่ียงัไม่สามารถเติมแก๊สโซฮอล ์E20 ได ้
หรือในทางกลบักันถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามันแก๊ส
โซฮอล ์91 (E10) ลดลง ผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีรถยนตส์ามารถ
ใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 ไดก้็อาจจะหันไปใชน้ํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 เพราะมีฐานราคาท่ีตํ่ากวา่นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E10 และ
นํ้ามนัเบนซิน 

ค่าความยืดหยุ่นของปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 
เม่ือพิจารณาราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 95 โดย
กาํหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ี หมายความว่า ถา้ราคาขายปลีก
เฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 95 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะมี
ผลทาํให้ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ E20 เปล่ียนแปลงไป
ร้อยละ 9.2085 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถา้ราคาขาย
ปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 95 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้
ปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์  E20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2085 
หรือในทางตรงกันขา้มถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามัน
เบนซิน 95 ลดลงร้อยละ 1 จะทาํใหป้ริมาณการใชแ้ก๊ สโซ-
ฮอล ์ E20 ลดลงร้อยละ 9.2085 นั้น หมายความวา่ อตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 มากกว่า
อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนั
เบนซิน 95 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของ



นํ้ามนัเบนซิน 95 เพ่ิมมากข้ึน อาจทาํใหผู้บ้ริโภคหนัไปใช้
แก๊ สโซฮอล ์ E20 มากข้ึน แมว้า่นํ้ามนัเบนซิน 95 เป็นสินคา้
ทดแทนแต่ก็มีฐานราคาท่ีสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ
ในทางกลบักนัถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 95 
ลดลง อาจจะทาํให้ผูบ้ริโภคบางส่วนหันกลบัมาใชน้ํ้ ามนั
เบนซิน 95 เพราะมีความเช่ือท่ีวา่นํ้ ามนัเบนซิน 95 มีอตัรา
การส้ินเปลืองท่ีตํ่ากวา่และให้สมรรถนะท่ีดีกวา่นํ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E20 นอกจากน้ียงัไม่ส่งผลเสียต่อเคร่ืองยนตด์ว้ย 

ค่าความยืดหยุ่นของปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์  E20 
เม่ือพิจารณาราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 91โดย
กาํหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงท่ี หมายความว่า ถา้ราคาขายปลีก
เฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 91 เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะมี
ผลทาํให้ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ E20 เปล่ียนแปลงไป
ร้อยละ 7.0456 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถา้ราคาขาย
ปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 91 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้
ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์  E20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.0456 
หรือในทางตรงกันขา้มถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามัน
เบนซิน 91 ลดลงร้อยละ 1 จะทาํใหป้ริมาณการใชแ้ก๊ สโซ-
ฮอล ์ E20 ลดลงร้อยละ 7.0456 นั้นหมายความวา่ อตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 มากกว่า
อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนั
เบนซิน 91 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนั
เบนซิน 91 เพ่ิมมากข้ึน อาจทาํใหผู้บ้ริโภคหนัไปใชแ้ก๊ สโซ-
ฮอล ์ E20 มากข้ึน แมว้า่นํ้ ามนัเบนซิน 91 เป็นสินคา้ทดแทน
แต่ก็มีฐานราคาท่ีสูงกวา่แก๊สโซฮอล ์91 หรือในทางกลบักนั
ถา้ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 91 ลดลง อาจจะทาํ
ใหผู้บ้ริโภคบางส่วนหนักลบัมาใชน้ํ้ ามนัเบนซิน 91 เพราะมี
ความเช่ือท่ีวา่นํ้ามนัเบนซิน 91 มีอตัราการส้ินเปลืองท่ีตํ่ากวา่
และให้สมรรถนะท่ีดีกวา่นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 นอกจากน้ี
ยงัไม่ส่งผลเสียต่อเคร่ืองยนตด์ว้ย 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาและวิเคราะห์ ปั จจยัท่ีมีผลต่อปริมาณ
การใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 พบว ่า ปั จจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการ
ใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 โดยมีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียว 
กนักบัปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ามนัเบนซิน 
95 ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้แก๊ สโซฮอล์  E20โดยมี
ความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการใชแ้ก๊ ส 

โซฮอล์  E20 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามันเบนซิน 91 ส่วนราคาขาย
ปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์91 (E10) มีความสัมพนัธ์ ไปใน
ทิศทางเดียวกบัปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์ E20 อยา่งมีนยั-
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.20 ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถือไดว้า่เป็น
สินคา้ทดแทนของนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยการศึกษา
คร้ังน้ีเป็ นไปตามกฎของอุปสงค ์ท่ีว ่าปริมาณเสนอซ้ือหรือ
อุปสงค์ จะต้องมีความสัมพนัธ์ ในทางเดียวกันกับราคา
สินค้าทดแทนนั้ น  และปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการใช ้      
แก๊ สโซฮอล ์ E20 โดยมีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางตรงขา้ม
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ราคาขายปลีก
เฉล่ียแก๊ สโซฮอล ์E20 ซ่ึงถือเป็นสินคา้หลกั โดยการศึกษา
คร้ังน้ีเป็ นไปตามกฎของอุปสงค ์ท่ีว ่าปริมาณเสนอซ้ือหรือ
อุปสงค์ จะต ้องมีความสัมพนัธ์ ในทางตรงกนัข ้ามกบัราคา  
สินค ้านั้น ส่วนราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์95 (E10) มี
ความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการใช้
แก๊สโซฮอล ์ E20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.20 ซ่ึง
ถือไดว้่าเป็นสินคา้ทดแทน โดยการศึกษาคร้ังน้ีไม่เป็ นไป
ตามกฎของอุปสงค ์เน่ืองมาจากยงัมีรถยนตอี์กจาํนวนมาก
ท่ียงัไม่สามารถเติมแก๊สโซฮอล ์E20 ได ้

ในการวิเคราะห์ หาค่ าความยดืหยุ ่นระหว ่างตวัแปรตาม
และตวัแปรนําในแต่ ละตวันั้น พบว่ า ราคาขายปลีกเฉล่ีย
ของแก๊สโซฮอล ์95 (E10) ของสมการนั้นมีค่าความยดืหย ุน 
มากกว ่าตวัแปรอ่ืนๆ 

2. สําหรับสมการท่ีความเหมาะสมในการพยากรณ์
ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 นั้น ไดเ้ลือกสมการท่ีดีท่ีสุด
จากการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงซ้ อน โดยสมการท่ีไดมี้
ดงัน้ี 

 
QE20  =  0.4385 – 0.1018PE20 – 0.8594PE10-95  

                + 0.9298PE10-91 + 0.0184PGasoline95 

                + 0.0146PGasoline91 
 

โดยท่ี 
QE20 คือ ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 รายเดือน 

(ลา้นลิตร) 



PE20 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล ์E20 ราย

เดือน (บาท/ลิตร) 
PE10-95 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล์ 95 

(E10) รายเดือน (บาท/ลิตร) 
PE10-91 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล์ 91 

(E10) รายเดือน (บาท/ลิตร) 
PGasoline95 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 

95 รายเดือน (บาท/ลิตร) 
PGasoline91 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียของนํ้ ามนัเบนซิน 

91 รายเดือน (บาท/ลิตร) 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้ 

จากการศึกษาปริมาณการใช้แก๊  สโซฮอล์   พบว่า 
ปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์ มีแนวโน มเพ่ิมข้ึนอยา่งต่ อเน่ือง 
รวมทั้งปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล์ จะมีความอ่ อนไหวตาม
การเปล่ียนแปลงของปั จจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชข้องแก๊ ส 
โซฮอล ์ดงัท่ีกล่ าวมาแล ้ว ดงันั้น ผู ้ผลิตและผู ้จาํหน่ ายควรท่ี
จะสังเกตและเปรียบเทียบความเคล่ือนไหวในการเปล่ียน 
แปลงของปั จจยัดงักล่ าวกบัปริมาณการใชแ้ก๊ สโซฮอล ์อย ่าง 
ต่ อเน่ือง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตและการ 
ตลาดต่ อไปในอนาคต 

ในส่วนของการผลิตและการตลาดของแก๊สโซฮอล์ ท่ี  
ผ่ านมาได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในดา้นต่างๆ โดย 
เฉพาะเก่ียวกบัมาตรการช่วยเหลือด ้านภาษี ส่ งผลใหป้ริมาณ
การผลิตและการจาํหน่ายเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่ อเน่ือง อีกทั้งผู ้
ผลิตและผู ้จัดจาํหน่ ายได  ้มีการขยายสถานีบริการอย่ างต่ อ 
เน่ือง เพ่ือให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี
รัฐบาลควรเร่ งศึกษาค ้นคว ้าวิจยัและพฒันาแก๊ สโซฮอล ์ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนอยา่งต่ อเน่ือง นอกจากน้ี ทั้งรัฐบาล
และผู ้ท่ีเก่ียวข ้องควรท่ีจะทาํการศึกษาถึงมาตรการดา้นภาษี
ของเอทานอลและแก๊สโซฮอล ์ ซ่ึงได ้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอยู่ในขณะน้ี โดยศึกษาว่าถา้หากรัฐบาลไม่ให้ การ
สนบัสนุน ดงักล่ าวแล ้วจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนวตัถุดิบ ซ่ึง
ก็คือ เอทานอล ผลกระทบต่ อราคาของแก๊ สโซฮอล ์ และส่ง 
ผลกระทบต่อผู ้บริโภคหรือไม่   
 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว ่า ปริมาณการใชข้องแก๊ ส 

โซฮอล ์ E20 ในประเทศไทยเป็ นการวิเคราะห์ จากขอ้มูลสถิติ 
เป็ นรายเดือนตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2551-2552 ซ่ึงขอ้มูลสถิติท่ีใช ้
ในการศึกษามีช่ วงระยะเวลาท่ีน้ อยเกินไป คือ มีเพียง 22 
เดือนเท่ านั้น เพราะมีการเร่ิมจาํหน่ายแก๊สโซฮอล ์E20 เม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมา ดงันั้น ผลการศึกษาท่ี
ไดใ้นคร้ังน้ีอาจมีความคลาดเคล่ือนได ้เม่ือต ้องการนาํไปใช ้
อ ้างอิงในระยะยาว ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่ อไปผู ้ท่ีจะทาํ 
การศึกษาจึงควรมีข ้อมูลทางสถิติท่ีมีช่ วงระยะเวลาท่ีมาก 
กว ่าน้ี และหาตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ือนาํมาทาํการวิเคราะห์ เพ่ิมเติม 
ด ้วย  

2. การศึกษาคร้ังน้ีได ้ทาํการกาํหนดปริมาณการใชข้อง
แก๊ สโซฮอล ์E20 ในประเทศไทยจากปริมาณการจาํหน่ าย 
แก๊ สโซฮอล ์ E20 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นปริมาณเสนอซ้ือของ
ผู ้บริโภคหรืออุปสงค์ ของตลาดซ่ึงเป็ นข ้อมูลท่ีไม่แตกต่ าง 
จากปริมาณการใช ้แก๊ สโซฮอล ์จริง ดงันั้น ในการศึกษาคร้ัง 
ต่ อไปจึงควรท่ีจะนาํปริมาณการใช ้แก๊สโซฮอล ์จริงมาทาํการ
วเิคราะห์  ดว้ย  

3. ในการศึกษาเก่ียวกบัด ้านการผลิต การตลาดของแก๊ ส 
โซฮอล์ ไม่ ได  ้ทาํการศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นท่ีผู ้
บริโภคมีต่ อแก๊ สโซฮอล์ ในด ้านต่ างๆ อีกทั้งไม่ ได ้ศึกษาถึง
ทศันคติและความคิดเห็นของผู ้ผลิตและผู ้จดัจาํหน่ายท่ีมีต่ อ 
สภาพการผลิต การตลาด หรือมาตรการต่ างๆ ท่ีภาครัฐ
กาํหนดไว ้ ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่ อไปจึงควรท่ีจะไดท้าํแบบ
สํารวจความคิดเห็นของผู ้บริโภคท่ีมีต่ อแก๊ สโซฮอล ์และทาํ
การสัมภาษณ์ ผู ้ผลิตและผู ้จดัจาํหน่ ายแก๊ สโซฮอล ์ด ้วย  
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