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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า
1. การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
โดยสรุปว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสาร
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.86) รองลงมา คือการให้คุณค่า พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.78)
ความรู้เกี่ยวกับ พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.74) ด้านทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.68)
ตามลำดับ สมการมีอำนาจการพยากรณ์ร้อยละ 89 และสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Z= 0.86X1**+0.78X2**+0.74X3**+0.64X4**

คำสำคัญ : การตัดสินใจ การเลือกใช้พลังงาน พลังงานทดแทนไบโอดีเซล
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ABSTRACT
The objectives of this research were: (1) to compare factors affecting the decision to use
biodiesel alternative energy of people in Pathum Thani province by classified by personal factor,
and (2) to study factors influencing the decision to use biodiesel alternative energy of people
in Pathum Thani province. A questionnaire was used to collect data. The sample consisted of
400 people. The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation,
Chi-square and Regression Analysis in the hypothesis testing to analyze the relationship between
independent and dependent variables in this study. The results indicated as follow:
1. A comparison of the decision to use biodiesel alternative energy by personal factor
concluded that: the overall was not different except for gender, occupation and income per
month.
2. Factors influencing the decision to use biodiesel alternative energy of people
consisted of the perception of biodiesel alternative energy (β = 0.86), followed by the value of
biodiesel alternative energy (β = 0.78), knowledge of biodiesel alternative energy, and attitude
of biodiesel alternative energy (β = 0.68), respectively. The equation has 89 percent predictive
power and can be written as the following equation:
Z = 0.86 X1 ** + 0.78X2 ** + 0.74X3 ** + 0.64X4 **
Keywords: Decision Making, the Use of Energy, Biodiesel Alternative Energy
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1. บทนำ
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580) ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอ” ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ รวมถึง
การใช้ช ีว ิตของประชาชน จากปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานและราคานำมัน ที่มี ความผั นผวนสูง ก่อให้เ กิ ด
ผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน (กระทรวงพลังงาน, 2555) ทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทำให้ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามราคาน้ ำมัน
โลก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคต ประมาณปี พ.ศ. 2583 สังคมโลกคงต้องเผชิญหน้ากับภาวะการขาดแคลน
นำมันอย่างแน่น อน (วราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์ , 2552) ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานจั ด ทำ
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ Alternative
Energy Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทน
ของประเทศโดยที่ให้ความสำคัญกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่มีบทบาทหลักในฐานะเชื้อเพลิงสำหรับภาคขนส่ง (พงษ์
ชัย ชัยจิรวิวัฒน์, 2555) ซึ่งปัจจุบันมีนิยมใช้อยู่ 2 ชนิด คือ เอทานอล และไบโอดีเซล จึงกำหนดให้มีสัดส่วนการ
เติบโตระดับสูง ซึ่งข้อมูลในปี 2558 เชื้อเพลิงชีวภาพทั้ง 2 ประเภท มีกำลังการผลิตรวม 6.69 ล้านลิตรต่อวัน
แบ่งเป็นเอทานอลวันละ 3.52 ล้านลิตรและไบโอดีเซลวันละ 3.14 ล้านลิตร ดังนั้น แผนพัฒนาพลังงาน 2558
สำหรับปลายปี 2579 จึงตั้งเป้าหมายเพิ่มการผลิต และใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้ง 2 ประเภทเป็น 25.30 ล้านลิตรต่อ
วัน แบ่งเป็นเอทานอลวันละ 11.30 ล้านลิตร และไบโอดีเซลวันละ 14 ล้านลิตร (บริษัท บางจากปิโตรเลียม
จำกัด (มหาชน), 2556)
จังหวัดปทุมธานีเป็นเขตปริมณฑลที่อยู่ในสภาวะการกลายเป็นเมือง คือ มีสัดส่วนของประชากรที่อาศัย
อยู่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีอัตราการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาวะอยู่ในลักษณะ “สังคม
เมือง” มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้น ที่เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีการขยายตัว ทางด้ า น
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า
ส่งสินค้าทางการเกษตรประเภทพืชผัก และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ตลอดจนห้างค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดใหญ่ ดังนั้นจากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า โดยภาคขนส่งซึ่งมีความ
ต้องการการใช้พลังงานมากเป็นอันดับ 2 เท่ากับ 35.70% รองลงมาจากภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 39.54%
(วนิดา นรเศรษฐ์โสภณ, 2553) นโยบายประหยัดพลังงานภาคขนส่งจึงเป็นนโยบายหนึ่งที่มีมาตรการเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการนำนโยบายการประหยัดพลังงานไปปฏิบัตินั้นได้รับความสนใจและการให้ความร่วมมือ
จากภาคเอกชน ภาคประชาชนจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ” เพื่อเป็นการศึกษาพลังงานที่
กำลังจะถูกนำมาใช้ทดแทนพลังงาน แบบเดิมหรือเป็นพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาประยุกต์ให้เป็นพลังงานที่สามารถนํามาบริโภคได้ และผลักดันพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่สำคัญของพลังงานทางเลือก ให้เป็นพลังงานหลักในอนาคต นอกจากการนําพลังงานทางเลือกที่ว่ามาช่วย
แก้ไขปัญหาแล้ว เครื่องมือสำคัญในการแก้ไข ปัญหาคือต้องมีการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานที่ดี เพื่อให้
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เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2559 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคโดยการพิจารณาจาก
ผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีเหตุผล และจะต้อง ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจึงจะทำการตัดสินใจ แต่ในภายหลัง
พบว่าการตัดสินใจซื้อของผู้ บริโภค ไม่ได้ตัดสินใจซื้อด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อน
สื่อ และบุคคล ต้นแบบ รวมทั้งการตัดสินใจซื้อเกิดจากอารมณ์
ชูชัย สมิทธิไกร (2557 : 6) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง
การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (select) การซื้อ (purchase) การใช้ (use) และการกำจัด
สวนที่เหลือ (dispose) ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของตน
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2556 : 9) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมที่ เกิดขึ้น
ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคใดๆ เชิงเศรษฐศาสตร์
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2558 : 10) พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึก และการ
จัดการ ความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาอันเกิดจากขั้นตอนการตัดสินใจในการ บริโภค ผู้บริโภคต้องมี
การจัดการตามขั้นตอนของกระบวนการบริโภคด้วย
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล
ความรู้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกต้องที่บุคคลหนึ่งได้รับมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ สั่งสมมาจน
เกิดเป็นความเข้าใจ และนำพาไปสู่พื้นฐานของความคิดการวิเคราะห์ ตลอดจนการตัดสินใจเลือก (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทย กระทรวงพลัง งาน (2552) ซึ่งจะส่งผลต่ อ ทั ศนคติ พลั ง งาน
ทดแทนไบโอดีเซลการรับรู้ข่าวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซลภาพลักษณ์ตราสินค้าจะนำไปสู่การซื้อซ้ ำของ
ผู้บริโภคนั้นภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ ดีถือได้ว่าปัจจัยที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากที่จะส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ ำได้
(Kotler and Keller 2016) โดยการค้นหาข้อมูลจะเริ่มต้นเมื่อคนเรารับรู้ถึงความต้องการจำเป็นซึ่งจะสามารถ
ตอบสนองได้ด้วยการซื้อและ บริโภคผลิตภัณฑ์ เมื่อคนเรามีความต้องการจำเป็น คนเราจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัว เลือกต่างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการ (Sheth and Mittal, 2004 : 282) โดยการให้คุณค่า พลังงาน
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ทดแทนไบโอดีเซล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว (2) ปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปั จ จั ย ทางสั ง คมที ่ เ ป็ น ตั ว กำหนดพฤติ ก รรมพฤติ ก รรมการเดิ น ทาง (3) ตั ว แปรภายนอก ต่ า งๆ และ
(4) คุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริการโดย ในองค์ประกอบที่ 1 สิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจเลือกใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 4 ประเภทได้แก่ (1) การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(2) สิ ่ ง พิ ม พ์ ท างการท่ อ งเที ่ ย วต่ า งๆ (3) คำบอกเล่ า จากประชาชนผู ้ ท ี ่ เ คยใช้ ท ี ่ เ คยมี ประสบการณ์ และ
(4) คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (อมร โททำ, 2555 : 156)

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. สถานภาพทางครอบครัว
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซลในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ พลังงานทดแทนไบ
โอดีเซล
2. ด้านทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
3. ด้านการรับรู้ข่าวสารพลังงานทดแทนไบ
โอดีเซล
4. ด้านการให้คุณค่าพลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซล

การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบ
โอดีเซล ได้แก่
- ความถี่ในการใช้ พลัง งานทดแทนไบโอ
ดีเซล
- วัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้พลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเลือกใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล
- แหล่งที่ได้มาของข้อมูลการใช้พลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเติมน้ำมันพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล
- ปั๊มน้ำมันที่ท่านชอบเติมน้ำมันพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดปทุมธานี การ
คำนวณประชากรกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมรับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 383 คน โดยผู้วิจัยเพิ่ม จำนวนเป็น 400 คน เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ตามสัดส่วนประชากรในอำเภอทั้ง 7
อำเภอของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการหาค่าคำนวณขนาดตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนประชากรในอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด
ปทุมธานี
อำเภอในจังหวัดปทุมธานี
N
n
อำเภอเมืองปทุมธานี
193,014
67
อำเภอคลองหลวง
261,085
91
อำเภอธัญบุรี
199,469
70
อำเภอหนองเสือ
52,858
18
อำเภอลาดหลุมแก้ว
63,372
23
อำเภอลำลูกกา
322,286
112
อำเภอสามโคก
54,008
19
ผลรวม
1,146,092
400
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วจิ ัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out)
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้ง การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด (2553: 99)
กำหนดค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่า 0.70 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .989
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จำนวน 400
ฉบับแล้วนำไปดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ทดสอบไคส
แควร์ (Chi - Square) พร้ อ มทั ้ ง การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ต ิ ถ ดถอยพหุ ค ู ณ (Multiple Regression Analysis)
สมมติฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยต่างๆ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่กำหนดไว้
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4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถ
สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ป ั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ม ตั ว อย่า งผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งสรุปว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 250 คิดเป็นร้อยละ
55.00 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 195 คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 280
คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 55.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง
20,001–30,000 บาท จำนวน 190 คิดเป็นร้อยละ 48.00 และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 6 -10 ปี จำนวน
192 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซลในจังหวัดปทุมธานี โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งสรุปว่า ส่วน
ใหญ่ มีความถี่ในการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 4 ครั้ง / เดือน จำนวน 151 คิดเป็นร้อยละ 35.70 มี
วัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากเป็นพลังงานสะอาด ที่ช่วยลดปัญหามลพิษ PM
2.5 จำนวน 138 คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลจาก
ตัวท่านเอง จำนวน 168 คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีแหล่งที่ได้มาของข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลจาก
โฆษณาทางสิ่งพิมพ์ จำนวน 143 คิดเป็นร้อยละ 35.70 มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซล 1,001 – 1,500 บาท จำนวน 195 คิดเป็นร้อยละ 44.00 และปั๊มน้ำมันที่ ท่านชอบเติมน้ำมัน พลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซลมากที่สุด ได้แก่ ปั๊มปตท. จำนวน 114 คิดเป็นร้อยละ 32.00 ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในจังหวัดปทุมธานี
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสรุปว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =3.69, SD.=0.99) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการรับรู้ข่าวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( x =3.76,
SD.=0.71) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ด้านการให้คุณค่าพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( x =3.69, SD.=0.85)
ด้านความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( x =3.63, SD.=0.91) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ด้าน
ทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( x =3.59, SD.=0.88) ตามลำดับ
4. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล
ในจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi - Square)
นำเสนอตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที ่ 2 การวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บความสั ม พั นธ์ ป ั จจั ยส่ ว นบุ คคลของประชาชนต่อ ปัจ จัย ที่มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. สถานภาพทางครอบครัว
7.ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในจังหวัดปทุมธานี
1
.845
.188
.412
.180
.019*
.733
.980

2
.028*
.238
.170
.380
.143
.545
.346

3
.045*
.178
.210
.025*
.113
.120
.293

4
.475
.356
.030*
.140
.209
.508
.596

5
.707
.089
.217
.492
.102
.182
.720

6
.307
.389
.610
.412
.012*
.133
.580

* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
***หมายเหตุ : (1) หมายถึงความถี่ในการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (2) หมายถึงวัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซล (3) หมายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (4) หมายถึงแหล่งที่ได้มาของข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซล (5) หมายถึงค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซลและ (6) หมายถึงปั๊มน้ำมันที่ท่านชอบเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซลมากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปว่าการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเรื่ องเพศ มีความสัมพันธ์ในวัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้พลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล และเรื่องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในเรื่องระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ในแหล่งที่ได้มาของข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล
ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเรื่องอาชีพ มีความสัมพันธ์ในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินเลือกใช้พลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล และปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ ในความถี่ใน
การใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล และปั๊มน้ำมันทีท่ ่านชอบเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
6. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี (กำหนดตัวแปรตามคือ ความถี่ในการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล)
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
b
t
sig
β
ค่าคงที่
2.86
3.22 0.000**
ด้านความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล X1
0.404
0.860
5.835 0.000**
ด้านทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล X2
2.623
0.780
5.760 0.000**
ด้านการรับรู้ข่าวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล X3
0.520
0.740
5.731 0.000**
ด้านการให้คุณค่าพลังงานทดแทนไบโอดีเซล X4
3.608
0.640
6.630 0.000**
(R2= 0.89)
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสาร
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.86) รองลงมา คือการให้คุณค่า พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.78)
ความรู้เกี่ยวกับ พลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.74) ด้านทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.68)
ตามลำดับ สมการมีอำนาจการพยากรณ์ร้อยละ 89 และสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Z= 0.86X1**+0.78X2**+0.74X3**+0.64X4**

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในจังหวัดปทุมธานี โดย
สรุปว่าประชาชนให้ความสำคัญต่อ ด้านการรับรู้ข่าวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซลลำดับสูงสูด รองลงมาด้าน
การให้คุณค่าพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ด้านความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ดา้ นทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซลสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาพร อินทผลา (2553)
ศึกษาการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน้ ำมันไบโอดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนและสนใจที่จะใช้พลังงาน
ทดแทน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตรลดา พรหมมากรณ์ และพัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร (2557) ศึกษา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อพลังงานทดแทนน้ ำมันเชื้อเพลิง พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจและระดับความรู้ความเข้าใจ ต่อการใช้พลังงานทดแทนน้ ำมัน เชื้อเพลิงใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล โดยสรุปว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิสาขา ภู่จินดา และวิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานทดแ ทนใน
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก จิตสำนึกในการจัดการพลังงานในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศและอายุ
ต่ า งกั น มี จ ิ ตสำนึ ก ในการจัด การพลัง งานชุม ชนต่า งกัน ที ่ ร ะดั บ นั ย สำคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ ปั จ จั ย ที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ประกอบด้วย การรับรู้
ข่ า วสารพลั ง งานทดแทนไบโอดี เ ซล (β = 0.86) รองลงมา คื อ การให้ ค ุ ณ ค่ า พลั ง งานทดแทนไบโอดีเซล
(β = 0.78) ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.74) ด้านทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
(β = 0.68) ตามลำดับ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2562) ที่ศึกษาเรื่องเงื่อนไขการ
เปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทยผลการวิจัยพบว่า เงื่อนไขที่
ส่งเสริมต่อการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน เกิดจากการตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม (0.85) ความรู้/สารสนเทศด้านความยั่งยืน (0.73) และการส่งเสริมระดับการศึกษา (0.67) และ
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รูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทยเรียงตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบเรียงจากมากไปน้อยคือ การตัดสินใจ
ซื้อ (0.72) พฤติกรรมการรีไซเคิล (0.66) การจัดการของเสีย (0.64) และการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนหรื อ
พลังงานทดแทน (0.59) ตามลำดับ
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ควรเน้นที่การส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นคุณค่าถึงการใช้พลังงานอย่างจริงจัง และให้ความรู้กับประชาชนอย่างถูกต้อง ในเรื่องการประหยัด
พลังงาน มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้น
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ในภาพรวมถือว่ายังมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่สับสน เพราะน้ำมันไบโอดีเซลมีหลากหลายสูตรในปัจจุบัน เช่น B2 (ไบโอดีเซล 2% , ดีเซล
98%), B5 (ไบโอดีเซล 5% , ดีเซล 95%) , B20 (ไบโอดีเซล 20% , ดีเซล 80%) และB40 (ไบโอดีเซล 40%,
ดีเซล 60%) , B100 (ไบโอดีเซล 100%) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความรู้ และความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกใช้
พลังงานทดแทนดังกล่าว
3. ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น การ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลเป็นพลังงานที่สามารถนํามาบริโภคได้ และผลักดัน
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy)
ให้เป็นพลังงานหลักในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น การศึกษาใน
ครั้งต่อไปอาจจะทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความต้องการและความแตกต่างของ
ปัจจัยต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ว่ามีความแตกต่างมากน้อยเพียงไร เพื่อเป็นข้อมู ลในการพิจารณา ตัดสินใจในการ
ลงทุนหรือเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในครั้งต่อไป
2. ในการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างควรจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่า ๆ กัน และควรเพิ่มปัจจัย
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
3. ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกศึกษาถึงกลวิธี พร้อมทั้งควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่า
น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล เช่น ปัจจัยด้านกายภาพ สังคมวั ฒนธรรม และ
สภาพเศรษฐกิจเป็นต้น เพื่อการค้นพบที่น่าสนใจนอกเหนือจากการศึกษาวิจัยในการครั้งนี้ ต่อไป
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