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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพ และเพื่อ
ศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพ โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากชุมชน ทั้ง 12 หมูบาน ในเขตพื้นที่ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 361 ตัวอยาง และไดรับ
แบบสอบถามคืนกลับมา จํานวน 277 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 76.73 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 1) ปจจัย
ทางการตลาดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s) จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานความตองการ
ของผูบริโภค (C1) ดานความสะดวก (C3) และดานการติดตอสื่อสาร (C4) มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน (Y)
2) ทัศนคติของชุมชนทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจ (A1) ดานความรูสึก (A2) และดานพฤติกรรมที่จะแสดงออก
(A3) มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน (Y)
คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด ทัศนคติ การตัดสินใจ กาซชีวภาพ
ABSTRACT
The objective of this research was to study the Market factors and attitudes that affect the use
of biogas. And to study the attitudes that influence the decision to use biogas. transfer technology. The
researchers used a questionnaire to collect information from the community 12 villages. Tambon Bing
Amphoe Non Sung Nakhon Ratchasima. 361 samples were issued and 277 samples were returned,
representing 76.73 percent of the study are summarized below. 1) the marketing factors related to the
marketing mix, in the view of consumers (4C's) of the three aspects of Customer Wants and Needs (C1)
Convenience (C3) and Communication. (C4) affecting the Decision to use of biogas in the community.
(Y) 2) the attitude of the community were studied in three areas : Cognitive (A1) Affective (A2) and
Behavior (A3) has an impact on the Decision to use of biogas in the community. (Y)
Keywords: Marketing Factors, Attitude, Decision, Biogas.
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บทนํา
เมื่อราคาน้ํามันและกาซหุงตมแพงมากขึ้นอยางตอเนื่อง และไมมีแนวโนมที่จะลดลงเหมือนในอดีต การประหยัด
พลังงาน และการใชพลังงานทดแทนเปนทางออกที่สมควรทําอยางยิ่ง กาซชีวภาพเปนหนึ่งในพลังงานทดแทน หากสามารถ
ผลิตใชภายในประเทศแลว ก็จะชวยลดการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการประหยัดคาใชจาย
ของอุตสาหกรรมอี กทางดวย ซึ่งในบางอุตสาหกรรมใชกา ซชีวภาพในกระบวนการผลิต รวมไปถึงแนวความคิดในการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม และการควบคุมระบบเพื่อใหระบบผลิตกาซชีวภาพ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด
อายุการใชงาน ซึ่งมักจะนานถึง 8–12 ป (กรมการพลังงานทหาร, 2556: 1) โดยที่ในชนบทของแตละประเทศไดกําลัง
พัฒนา การใชกาซชีวภาพจากขยะทางการเกษตร หรือเศษอาหารจากครัวเรือน สามารถเปนทางเลือกสําหรับพลังงานราคา
ถูก ไมวาจะเพื่อแสงสวางหรือการทําอาหาร ในชวง 30 ปที่ผานมา ทั้งรัฐบาลของอินเดียและจีนตางก็ไดใหการสนับสนุน
การผลิตกาซชีวภาพระดับครัวเรือนซึ่งนอกจากจะลดคายังชีพแลว ยังเปนการลดภาระของโครงขายพลังงานของชาติดวย
ในประเทศที่พัฒนาแลว การนําเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพไปใชยังเปนการลดการปล อยมลภาวะรวมถึงกาซเรือ น
กระจกสูสิ่งแวดลอมที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังมีผลผลิตพลอยไดตางๆ เชน ปุยอินทรียและยิ่งในทุกวันนี้
โลกกําลังเผชิญวิกฤติปญหาสิ่งแวดลอมและวิกฤติพลังงาน กาซชีวภาพจึงยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เพราะเปนการชวยแกไข
ปญหาทั้ง 2 ประเด็นปญหา ปจจุบันรัฐบาลของหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ตางก็ใหการสงเสริมการผลิตกา ซ
ชีวภาพ และสนับสนุนผูที่ทําการผลิตกาซชีวภาพในรูปแบบตางๆ (สารานุกรมเสรี, 2557: ออนไลน)
ยุคราคาแกสหุงตมลอยตัว อุตสาหกรรมจําเปนตองหันมามองรอบๆ ตัววาจะทําอยางไรไดบาง เพื่อที่จะไดรัดเข็มขัด
ในยุคขาวยากหมากแพง วิธีการทํากาซชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานเหลือใชประโยชนแลว มีความ
สําคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรม มีหลายประการ ดังนี้ 1) ลดคาใชจายจากการซื้อกาซหุงตมจากครัวเรือนขนาดกลาง 2) มีที่
ทิ้งขยะเปยกที่เนาบูดเหม็น เนื่องจากเศษอาหารตางๆ หากนําไปทิ้งจะเกิดการเนาเหม็นแตหากนํามาใสในถังหมักแลว เมื่อ
นําออกไปทิ้งจะไมมีกลิ่นเหม็น 3) มีพลังงานทดแทน โดยสามารถสรางพลังงานทดแทนมาใชเองได ทําใหประหยัดตนทุนใน
การผลิต 4) กากจากถังกาซ สามารถนํามาเปนปุย ใสพืชผัก และตนไมได ซึ่งเศษอาหาร หรือมูลสัตวไมสามารถนําไปใสพืช
ไดเลย แตถาผานกระบวนการหมักจากถังกาซชีวภาพจะสามารถนํามาเปนปุยได (เทศบาลนครแหลมฉบัง, 2556: ออนไลน)
เขตพื้นที่ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนตําบลที่แยกจากตําบลดอนชมพู มีหมูบาน จํานวน 12
หมู บา น มีค วามเปน อยู แ บบสั ง คมชนบท มี ข นบธรรมเนีย มแบบไทย ประกอบอาชี พหลั ก ได แก เกษตรกรมีจํ านวน
ประชากร ทั้งสิ้น 4,950 คน (ศูนยขอมูลประเทศไทย, 2558: ออนไลน) โดยชุมชนมีการเลี้ยงสัตวเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ในครัวเรือน เชน สุกร วัว ไก เปด เปนตน แตยังขาดการบริหารจัดการในดานมูลสัตวที่จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากที่มาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะสรางองคความรู
และนําไปสูการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงผลการวิจัย ที่เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด
และทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยทางการตลาด
1. ดานความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and Needs)
2. ดานตนทุนของผูบริโภค (Cost to Customer)
3. ดานความสะดวก (Convenience)
4. ดานการติดตอสือ่ สาร (Communication)
ทัศนคติของชุมชน
1. ดานความรูความเขาใจ (Cognitive)
2. ดานความรูสกึ (Affective)
3. ดานพฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior)

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจใชกาซชีวภาพ
ของชุมชนตําบลบิง อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

การทบทวนวรรณกรรม
จากองคประกอบของแนวคิดสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s) ผูวิจัยไดใชแ นวทางใน
การศึกษาตามแนวคิดของ Pradeep and Aspal (2013) เนื่องจากองคประกอบดังกลาว มีความสอดคลองกับบริบทของ
การศึกษาวิจัยในดานตัวแปรอิสระในครั้งนี้มากที่สุด ซึ่งสามารถวัดไดจากมิติการวัด ดังนี้
1) ดานความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and Needs) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมี
มิติการวัดไดจาก มุมมองดานการตอบสนองความจําเปน มุมมองดานความคุมคา มุมมองดานการบริหารจัดการของเหลือใช
และมุมมองดานการไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมในการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
2) ดานตนทุนของผูบริโภค (Cost to Customer) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจาก
การตระหนักถึงตนทุนในรูปแบบของตัวเงิน/การลงทุน การตระหนักถึงตนทุนในรูปแบบของเวลาที่เสียไป การตระหนักถึง
ตนทุนในรูปแบบของเวลาที่ใชเพื่อจัดหาวัตถุดิบและการตระหนักถึงตนทุนในรูปแบบของการเดินทางจัดหาอุปกรณ/วัสดุ
ในการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
3) ดานความสะดวก (Convenience) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจากการเขาถึง
แหลงวัตถุดิบโดยงาย การเขาถึงทําเลที่ตั้งในการผลิตที่มีความเหมาะสม ความรวดเร็วตอการใชงาน และความงายตอการ
ใชงานจริงในการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
4) ดานการสื่อสาร (Communication) ความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจากการโฆษณา
ผลิตภัณฑจากผูประกอบการธุรกิจ การแจงขาวประชาสัมพันธจากทางรัฐบาล การใหขอมูลบริการวิชาการจากคลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย การใหความรูจากผูนําชุมชนในการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
จากองคประกอบของทัศนคติ ผูวิจัยไดใชแนวทางในการศึกษาตามแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) เนื่องจาก
องคประกอบของทัศนคติ ดังกลาว มีความสอดคลองกับบริบทของการศึกษาวิจัยในดานของตัวแปรอิสระ ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก ทัศนคติของชุมชนที่มีผลตอการตัดสินใจใชบอหมักกาซชีวภาพ ซึ่งสามารถวัดไดจากมิติการวัด ดังนี้

วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 143

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

1) ดานความรูความเขาใจ (Cognitive) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจาก การรับรู
ประสบการณในอดีต ความรู ความเขาใจ และความเชื่อ ของชุมชนที่มีความแตกตางกันออกไปเกี่ยวกับการตัดสินใจใช
บอหมักกาซชีวภาพ
2) ดานความรูสึก (Affective) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจากความรูสึก ความคิดเห็น
ที่แสดงออกถึงความชอบ หรือไมชอบ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย อันเปนการสะทอนความรูสึกในใจของชุมชนเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจใชบอหมักกาซชีวภาพ
3) ดานพฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจากการ
กระทําในการตอบสนองตามความรูสึกนั้น ซึ่งแสดงถึงความโนมเอียง หรือความตั้งใจของชุมชนเกี่ยวกับการตัดสินใจใช
บอหมักกาซชีวภาพ
จากการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ผูวิจัยไดใชแนวทางในการศึกษา ตามแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา
จาตุรงคกุล (2550) เนื่องจากขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคดังกลาว มีความสอดคลองกับบริบทของการศึกษาวิจัยใน
ดานตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจใชบอหมักกาซชีวภาพของชุมชน ในครั้งนี้มากที่สุด ซึ่งสามารถวัดไดจากมิติการวัด ดังนี้
1) การรับรูความตองการ (Need Recognition) หรือ การตระหนักรูถึงปญหา (Problem Recognition) มีความ
สอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจาก ความตองการใช และการตระหนักถึงปญหาตอการตัดสินใจใชบอ
หมักกาซชีวภาพของชุมชน ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนที่ชุมชนจะพยายามหาหนทางแกไขปญหาของตนเอง จากเหตุผลดังกลาว
จะนําไปสูขั้นตอนตอไป
2) การคนหาขอมูล (Personal Sources) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนโดยมีมิติการวัดไดจากการที่ชุมชน
มีการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการใชบอหมักกาซชีวภาพ ในการแกปญหาของตนเองจากแหลงตางๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปน
4 แหลง ดังนี้ 1) การบอกเลาจากผูมีประสบการณ จากครอบครัว เพื่อนบาน หรือเพื่อนที่ทํางาน เปนตน 2) ขอมูลจาก
แหลงธุรกิจ (Commercial Sources) 3) ขอมูลจากสาธารณะ (Public Sources) ไดแก ขาวสารจากรัฐบาล องคกรเอกชน
หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร และ 4) ขอมูลจากแหลงทดลอง (Experimental Sources)
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัด
ไดจาก ชุมชนจะนําขาวสารที่ไดรับมาประกอบการตัดสินใจประเมินทางเลือกเกี่ยวกับการใชบอหมักกาซชีวภาพของตนเอง
ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับสวนตัวบุคคลเอง หรือสถานการณรอบขาง หรือทั้ง 2 ปจจัย ประกอบกัน
4) การซื้อตัดสินใจซื้อ (Purchase Action) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมีมิติการวัดไดจากแนวโนม
การเลือกตัดสินใจใชบอหมักกาซชีวภาพของชุมชน ตามที่ตนเองไดประเมินทางเลือกไวแลว เพื่อแกปญหาที่ตัวเองเผชิญอยู
5) การประเมินผลหลังการซื้อสินคา (Post–purchase Evaluation) มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยมี
มิติการวัดไดจากแนวโนมการประเมินผลหลังจากการตัดสินใจใชบอหมักกาซชีวภาพของชุมชน ที่สงผลตอความพอใจของ
ตนเอง ในระดับมากนอยเพียงใด
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 5,807 คน (องคการบริหารสวนตําบลบิง, 2558: 5)
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1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรที่อาศัยอยูใ นเขตพื้นที่ ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 361 ราย ซึ่งไดจากการประมาณขนาดตัวอยางของสูตรการคํานวณของ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552
: 12) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % สามารถแสดงการคํานวณได ดังนี้
NZ 2 σ 2
n = 2
NE + Z 2 σ 2
โดยที่ n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
N หมายถึง ขนาดของประชากร จํานวน 5,807
Z หมายถึง คาที่กําหนดจากความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
σ 2 หมายถึง ความแปรปรวนของตัวแปรมีคาเทากับ 1

E หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนจากคาเฉลี่ยที่ 2.5% มีคาเทากับ 0.1
5 , 807 ( 1 .96 2 )( 1 2 )
n =
5 , 807 ( 0 .1 2 ) + ( 1 .96 2 )( 1 2 )
=

22 , 308 . 17
61 . 91

= 360.33 ราย หรือเทากับ 361 ราย
1.2.1 วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง แบบสัดสวนของประชากรในแตละชั้น (Stratified
Random Sampling) ในเขตพื้นที่ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย หมูบานจํานวน 12 หมูบาน
ไดแก หมูที่ 1 บานเพชร หมูที่ 2 บานขามชั่งโค หมูที่ 3 บานสําโรงกระจาย หมูที่ 4 บานบุ หมูที่ 5 บานบิง หมูที่ 6 บาน
กระสัง หมูที่ 7 บานหญาปลอก หมูที่ 8 บานดอนขวาง หมูที่ 9 บานขามโนนสันติ หมูที่ 10 บานขนายดี หมูที่ 11 บานบิง
มิตรภาพ และหมูที่ 12 บานบิงพัฒนา
ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบสัดสวนของประชากรในแตละชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญใจ
ศรีสถิตนรากูร, 2555: 188–189) ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
สูตร =

กลุมตัวอยางที่ตองการ x จํานวนประชากรของแตละอําเภอ
จํานวนประชากรทั้งหมด

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีลัก ษณะเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) แบบ
สอบถามแบบลิเคิรท (Likert Scale) และคําถามปลายเปด (Open–ended Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะของคําถามมีหลายคําตอบใหเลือกตอบ (Multiple Choice
Questions)
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สวนที่ 2 ปจจัย ทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยทางการตลาด 4 ปจจัย ไดแก ความตองการของผูบริโภค
(Consumer Wants and Needs) ตนทุนของผูบริโภค (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) และการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) เปนแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามแบบลิเคิรท (Likert Scale)
สวนที่ 3 ทัศนคติของชุมชน ประกอบดวย ทัศนคติของชุมชน 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจ (Cognitive)
ดานความรูสึก (Affective) และดานพฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior) เปนแบบสอบถามเพื่อแสดงทัศนคติ โดยใช
แบบสอบถามแบบลิเคิรท (Likert Scale)
สวนที่ 4 การตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ประกอบดวย กระบวนการตัดสินใจ ไดแก 1) การตระหนักถึงปญหา
ที่มีตอการใชกาซชีวภาพของชุมชน 2) การคนหาขอมูลของชุมชนเกี่ยวกับการใชกาซชีวภาพ 3) การประเมินทางเลือกในการ
ใชกาซชีวภาพ 4) การตัดสินใจใชกาซชีวภาพ 5) พฤติกรรมหลังการตัดสินใจโดยการแนะนําใหบุคคลอื่นๆ ใชกาซชีวภาพ
เปนแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามแบบลิเคิรท (Likert Scale)
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการ
ตลาด และทัศนคติ ที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน โดยใชแบบสอบถามประเภทปลายเปด (Open–Ended
Questionnaire)
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดใช การทดสอบความเที่ยง (Validity) และความเชือ่ มั่น
(Reliability) ของเครือ่ งมือในการศึกษาวิจัยประกอบดวย ดังนี้
3.1 คาความเที่ยงตรง (Validity) เปนการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงดานเนือ้ หาโดยผูวิจัยไดนําแบบทดสอบ
ใหกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยผลการทดสอบคาความเที่ยงตรง สามารถสรุปได ดังนี้
ตารางที่ 2: คาความเที่ยงตรง (Validity)
คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

รวม
คา IOC

ปจจัยทางการตลาด

0.875

0.812

0.625

0.770

ทัศนคติของชุมชน

0.900

0.700

0.900

0.833

การตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน

0.777

0.888

0.888

0.851

รายการคําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจตรงกัน และตอบแบบ
สอบถามไดตามความจริงไดทุกขอ วิธีการทดสอบความเชื่อถือได โดยนําไปทดลองใช (Try–Out) กับกลุมตัวอยางที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกัน ไดแก กลุมชุมชนตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนคนละกลุมกับกลุม
ตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 30 ราย และนําแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) วิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha Cronbach Method) ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งคาความเชื่อมั่นมีคามาตรฐาน
มากกวา 0.7 เปนเกณฑที่สามารถยอมรับได (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2555: 49)
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ตารางที่ 3: คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการทดลอง (Try Out)
รายการ
ปจจัยทางการตลาด
ความตองการของผูบริโภค (Customer Wants and Needs)
ตนทุนของผูบริโภค (Cost to Customer)
ความสะดวก (Convenience)
การติดตอสือ่ สาร (Communication)
ทัศนคติของชุมชน
ดานความรูความเขาใจ (Cognitive)
ดานความรูสกึ (Affective)
พฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior)
การตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน

คาความเชื่อมั่น
0.903
0.896
0.901
0.891
0.926
0.905
0.909
0.899
0.908
0.939

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยเก็บจากแหลงขอมูลโดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การนําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 361
คน
4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาตํารา เอกสารทางวิชาการ
บทความและงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข อ งจากแหล ง ตา ง ๆ ดั งนี้ หอ งสมุ ดมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน หอ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงขอมูลในระบบออนไลนจากเว็บไซตที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจยั
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามหลังจากทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของคําตอบ
และทําการลงรหัสขอมูลใหเปนตัวเลขทั้งหมดแลวไดทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
ดังนี้
5.1.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการอธิบายขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage)
5.1.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด
ทัศนคติข องชุมชน และการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ใชวิธี หาคา เฉลี่ย (Mean) และค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
5.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด และทัศนคติของชุมชน ที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซ
ชีวภาพของชุมชน
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ผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัยตามแบบสอบถาม
1. สรุปผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 361
คน โดยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 76.73 พบวา โดยสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ
ระหวาง 51–60 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ประกอบอาชีพเกษตรกร/เกษตรกรรม มี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ระหวาง 3–4 คน
2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s)
พบวา ชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s) โดยภาพรวม ทั้ง 4 ดาน อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความตองการของผูบริโภค (Customer Wants and Needs) การ
ใชกาซชีวภาพมีประโยชนตอการใชในครัวเรือนดานตนทุนของผูบริโภค (Cost to Customer) การใชกาซชีวภาพจากบอ
หมักกาซชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน ดานความสะดวก (Convenience) การใชกาซชีวภาพจากบอหมักกาซ
ชีวภาพมีความงายตอการใชงาน ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) ความรูจากผูนําชุมชนเกี่ยวกับการใชกาซชีวภาพ
3. สรุปผลการวิเคราะหทัศนคติของชุมชน พบวา ทัศนคติของชุมชน โดยภาพรวม ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูความเขาใจ (Cognitive) การรับรูวาใชกาซชีวภาพสามารถเปนพลังงานทดแทน
ในการหุงตมเพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน ดานความรูสึก (Affective) การใชกาซชีวภาพมีความประหยัดกวาการซื้อถัง
แกสหุงตม และดานพฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior) มีความตั้งใจที่จะใชกาซชีวภาพจากบอหมักกาซชีวภาพ สําหรับ
การหุงตมในครัวเรือน
4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบอหมักกาซชีวภาพของชุมชน พบวา ชุมชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจใชกาซชีวภาพในภาพรวม อยูในระดับปานกลางโดย 3 อันดับแรก ที่ชุมชนมีการตัดสินใจใชบอหมัก
กาซชีวภาพ ไดแก 1) ลดตนทุนจากการซื้อถังแกสหุงตมในครัวเรือน 2) กากจากบอหมักสามารถนําไปใชเปนปุยไดและ
3) เปนวิธีที่ดีในการบริหารจัดการของเหลือใช หรือมูลสัตวตามลําดับ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ตําบลบิง อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s) จํานวน
3 ดาน ไดแก ดานความตองการของผูบริโภค (C1) ดานความสะดวก (C3) และดานการติดตอสื่อสาร (C4) มีผลตอการ
ตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน (Y) ดังตารางประกอบ ดานลางนี้
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่ (Constant)
ความตองการของผูบริโภค (C1)
ตนทุนของผูบริโภค (C2)
ความสะดวก (C3)
การติดตอสือ่ สาร (C4)
R= 0.804 R2 = 0.646 Adjusted R2 = 0.641
*P<0.05, **P<0.01

การตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
B
SEb
β
T
P–value
0.460 0.123
3.756
0.000
0.168 0.060 0.179 2.818
0.005**
0.062 0.073 0.063 0.858
0.392
0.417 0.063 0.434 6.676
0.000**
0.181 0.048 0.216 3.756
0.000**
F = 124.339
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วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา
ผลการศึกษาพบวาทัศนคติของชุมชนทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจ (A1) ดานความรูสกึ (A2) และดาน
พฤติกรรมที่จะแสดงออก (A3) มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน (Y) ดังตารางดานลางนี้
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่ (Constant)
ความรูความเขาใจ (A1)
ความรูสึก (A2)
พฤติกรรมที่จะแสดงออก (A3)
R= 0.826 R2 = 0.682 Adjusted R2 = 0.679

การตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน
B
SEb
T
Sig
β
0.352 0.115
3.056 0.002
0.403 0.063 0.388 6.347 0.000**
0.253 0.049 0.269 5.189 0.000**
0.213 0.051 0.248 4.213 0.000**
F = 195.192

*P<0.05, **P<0.01
อภิปรายผล
ปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s) ในดานความตองการของ
ผูบริโภค ใหความสําคัญในเรื่องของกาซชีวภาพมีประโยชนตอการใชในครัวเรื อนเปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก กา ซ
ชีวภาพมีความจําเปนตอการใชในครัวเรือน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นภดล ณ เชียงใหม (2551) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและความตองการในการสงเสริมการใชกาซชีวภาพจากมูลสุกรของประชาชนตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาวิจัย พบวา ความตองการรวมกันผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชเองของผูใหขอมูลมี
ความตองการมากในดานการผลิตกาซชีวภาพ และดานการนําไปใชประโยชน
ปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4C’s) ในดานตนทุนของผูบริโภค
ให ความสําคัญในเรื่องของการใชกาซชีว ภาพจากบอหมักกาซชีวภาพสามารถลดคาใชจ ายในครัวเรื อนเปนอันดั บแรก
รองลงมา ไดแก สิ่งที่ไดรับจากการใชกาซชีวภาพมีความเหมาะสมกับเงินที่ไดลงทุนไป ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับผลงาน
วิจัยของปยพงศ พงษอนันต (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบกิจการฟารมสุกรในการ
เลือกติดตั้งระบบโคเวอรลากูนเพื่อนํากาซชีวภาพมาใชเปนพลังงานทดแทน ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบกิจการฟารมสุกรอยูในระดับมาก โดยการใชกาซชีวภาพเปนพลังงานทดแทน
สามารถลดตนทุนจากการผลิตได
ทัศนคติของชุมชนในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ และวัสดุที่ใชกับกาซชีวภาพในครัวเรือน
อยูระดับต่ํา สวนความรูเกี่ยวกับการใชกาซชีวภาพในครัวเรือน และความปลอดภัยสําหรับการหุงตมในครัวเรือน อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เบ็ญจมาศ ตอพันดุง (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาของโครงการกาซ
ชีวภาพจากมูลสัตวบานศิลาทอง ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุม
ผูไมไดใชกาซชีวภาพยังขาดความรู ความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยของระบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว
ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการเขารวมโครงการ
ตนทุนของผูบริโภค ไมมีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ
(2558: 23) ไดกลาวไววา ราคาหรือมูลคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงินอันเปนตนทุน (Cost) ของผูบริโภคในการตัดสินใจใช
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บริการหรือซื้อสินคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาผลิตภัณฑสูงกวาหรือ
มีความเหมาะสมกับราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจใชบริการ หรือซื้อสินคาโดยไมคํานึงถึงตนทุนที่เสียไป ซึ่งสามารถอธิบาย
เพิ่มเติมไดวา ชุมชนไมไดใหความสําคัญในเรื่องของตนทุน (Cost) ในรูปแบบของตัวเงิน เนื่องจากชุมชนมีความคิดเห็นวา
สิ่งที่ไดรับจากการใชกาซชีวภาพมีมูลคาเพิ่ม (Add Value) และมีความเหมาะสมกับเงินที่ไดลงทุนไปอีกทั้งชุมชนมีความ
คิดเห็นวาการใชกาซชีวภาพจากบอหมักกาซชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนไดจริง ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตนทุนของ
ผูบริโภค (Cost) ไมมีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน (Y)
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ชุมชนใหความสําคัญ เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดานความตองการของผูบริโภค เปนอันดับ 1 หมายถึง ชุมชน
เล็งเห็นถึงความจําเปน ความคุมคา ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเหลือใช และการไดรับผลประโยชนจากการ
ใชกาซชีวภาพแตปจจัยทางการตลาดดานการติดตอสื่อสาร ชุมชนใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย นั่นคือ ชุมชนไดมีการ
รับรูขาวสารประชาสัมพันธจากทางรัฐบาล การใหขอมูลบริการวิชาการจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย การใหความรู
จากผูนําชุมชนเกี่ยวกับกาซชีวภาพนอยมาก
ดังนั้นผูนําชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรู ความเขาใจ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับ
จากการใชกาซชีวภาพ รวมถึงวิธีการใชงานกาซชีวภาพ การจัดทําบอหมักกาซชีวภาพ และติดตั้งอุปกรณตางๆ ใหชุมชนได
เกิดการรับรูขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น เพราะจะสามารถสนองความตองการของชุมชนไดตรงตามความตองการ
2. ชุมชนมีทัศนคติ ดานความรูสึก มากที่สุดเปนอันดับ 1 หมายถึง ชุมชนมีความชอบ หรือเห็นดวยเกี่ยวกับการใช
กาซชีวภาพ ซึ่งเปนความรูสึกภายในตัวบุคคลของชุมชน แตทัศนคติดานพฤติกรรมที่จะแสดงออก ชุมชนมีระดับทัศนคติที่
นอยที่สุดเปนอันดับสุดทาย นั่นคือ ชุมชนมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกในดานการทําบอหมักกาซชีวภาพดวยตนเองนอยมาก
ดังนั้น ผูนําชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางความเขาใจ ในดานการจัดทําบอหมักกาซชีวภาพวาเปนสิ่งที่
ชุมชนสามารถจัดทําไดดวยตนเอง และไมเปนอันตรายในกระบวนการติดตั้ง รวมถึงการใชงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหชุมชน
ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมการจัดทําบอหมักกาซชีวภาพเพิ่มมากขึ้น หรือสามารถหาบุคคลที่มีทักษะและความสามารถมา
ชวยทําบอหมักกาซชีวภาพของตนเองได
3. ปจจัยทางการตลาดดานความสะดวก มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพมากที่สุด ดังนั้น จึงควรสงเสริมให
ชุมชนไดเขาใจถึงวิธีการใชงานที่สามารถทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน ไมเกิดอันตรายตอผูใชงาน รวมถึงการสรางความเขาใจ
ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อทําบอหมักกาซชีวภาพเชน ของเหลือใช หรือมูลสัตว และความสะดวกในการหาพื้นที่ในการติดตั้ง
บอหมักกาซชีวภาพวาพื้นที่ที่ใชในการติดตั้งบอหมักกาซชีวภาพในครัวเรือนไมจําเปนตองใชพื้นที่จํานวนมาก แตอาจจะใช
พื้นที่บางสวน หรือบริเวณโดยรอบของที่อยูอาศัย ก็สามารถดําเนินการจัดทําบอหมักกาซชีวภาพในครัวเรือนได
4. ทัศนคติของชุมชนดานความรูความเขาใจ มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพมากที่สุด ดังนั้น จึงควรสรางการ
รับรูวาการใชกาซชีวภาพสามารถเปนพลังงานทดแทนในการหุงตมเพื่อประกอบอาหารในครัวเรือนได อีกทั้งมีความปลอดภัย
สําหรับการหุงตมในครัวเรือน และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ/วัสดุที่ใชกับกาซชีวภาพในครัวเรือน
เพื่อใหมีการบํารุงรักษาอยางถูกวิธี
5. เนื่ องจากปจ จัยทางการตลาดดานตนทุนของผูบริโ ภค ไม มีผ ลตอ การตัดสินใจใชกาซชีวภาพของชุมชน แต
อยางไรก็ตาม แมวาชุมชนจะไมไดคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนในการผลิต หรือจัดทําบอหมักกาซชีวภาพ เพราะมีความคิดเห็น
วาการใชกาซชีวภาพจากบอหมักกาซชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนไดจริง และสิ่งที่ไดรับจากการใชกาซชีวภาพมี
ความคุมคากับเงินที่ตนเองไดลงทุนไป ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจควรนําเสนอผลิตภัณฑเกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณในการจัดทํา
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บอหมักกาซชีวภาพ เชน ถุงพลาสติกพีวีซี ทอพีวีซี หรือหัวกาซ/สายสงกาซ เปนตน เพื่อจัดจําหนายใหกับกลุมชุมชนที่มี
ความตองการใชกาซชีวภาพ และควรเพิ่มรูปแบบในการสงเสริมการตลาดใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพ
ของชุมชนบานบิง ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ยังไมไดใชกาซชีวภาพในครัวเรือนของตนเอง ดังนั้น การ
ศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมชุมชนที่มีการใชกาซชีวภาพในครัวเรือน เพื่อเปนการศึกษาทัศนคติ
และการตัดสินใจใชกาซชีวภาพ รวมถึงการวิเคราะหขอดี–ขอเสีย ในการใชกาซชีวภาพของกลุมชุมชนนั้น แลวนําผลที่ไดมา
ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบชุมชน 2 กลุม เพื่อทําการพัฒนา ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองตอไป
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลุมชุมชนเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชกาซชีวภาพในครัวเรือน เทานั้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการ
หรือกลุมอุตสาหกรรม/โรงงานการผลิต ฯลฯ เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชกาซชีวภาพ เพื่อเปนการสงเสริมให
ผูประกอบธุรกิจไดตัดสินใจใชกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมของตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจวามีพรอมมาก–นอยเพียงใดในดานการตลาด และการ
จัดจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับวัสดุ/อุปกรณทําบอหมักกาซชีวภาพใหกับชุมชน อุตสาหกรรม หรือลูกคาที่มีความ
สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ เพื่อเปนแนวทางใหกับผูประกอบการธุรกิจไดนําขอมูลไปวางแผนทางการตลาด และแผนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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