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 การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 
คน  จากกลุมผูบริโภคใน  5 เขตพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห
ขอมูลและบรรยายลักษณะของตัวอยางและใชการทดสอบคา t-Test และ F-Test ในรูปของการ
วิเคราะหความแปรปรวนและคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Correlation coefficient) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย และใชการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
                   ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุตั้งแต 21-30 ป เปนผูมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 30,000 
บาทตอเดือน อายุของการใชงานพาหนะมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ปและผูบริโภคสวนใหญเลือกใช
พลังงานทดแทนประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 95  
                    การเล ือกส วนประสมทางการตลาดในการเล ือกใช พล ังงานทดแทนสําหร ับ
ยานพาหนะของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ
จากมากไปนอย พบวา ดานการจัดจําหนายอยูในระดับมาก รองลงมาดานราคาอยูในระดับมาก ดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง และจากการ
ทดสอบสมมติฐาน อายุของผูใชยานพาพนะ ประเภทของพลังงานทดแทนที่เลือกใช และความถี่ใน
การเลือกใช มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ อายุของผูใชยานพาหนะ
และความถี่ในการเลือกใชพลังงานทดแทนมีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนดานราคา การศึกษามีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนดานการจัดจําหนาย เพศ การศึกษาและอายุของผูใชยานพาหนะ มีผลตอ
การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนดานการสงเสริมการตลาด และ
สุดทาย คือ อายุของผู ใชยานพาหนะมีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช
พลังงานโดยรวมทุกดาน 
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 This research mainly aimed to investigate the factors affecting the use of 

alternative energy of people in Bangkok Metropolitan. To answer the problems this research 

had selected 400 samples who were the customers of 5 gasoline stations in Bangkok. The 

data collection had been done through 400 questionnaires. The statistics used were 

frequency, percentage, and mean as descriptive statistics one-way ANOVA as the hypothesis 

testing and Multiple Linear Regression as the statistics in explaining the relationships 

between the dependent and independent variables. 

       The results of the study were (1) perception on marketing mix toward the use of 

alternative energy as a whole was falling in “high”. However, the marketing mix on product 

and promotion were only “moderate”. And (2), in testing the hypothesis, age of using vehicles, 

types of alternative energy used, types of gasohol used, and frequency in using alternative 

energy were affecting the changes of perception toward product of 4P’s marketing mix. Age 

and frequencies in using the alternative energy were affecting the changes of perception 

toward price of 4P’s marketing mix. Education was affecting the changes of perception toward 

place of 4P’s marketing mix. Sex, education and age of using vehicles were affecting the 

changes of perception toward promotion of 4P’s marketing mix. And lastly, age of using 

vehicles was affecting the change of perception toward 4P’s marketing mix as a whole. 
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 วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดี ดวยความกรุณาและอนุเคราะหเปนอยางดี จากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุธรรม รัตนโชติ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย พรชัย เทพปญญา 
และ อาจารย ดร.อาคม  เจริญสุข  ที่กรุณาสละเวลาใหความรู คําแนะนําและคําปรึกษาท่ีชวยช้ีแนะ
ใหแกผูศึกษาในการศึกษาวิทยานิพนธคร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ตลอดจนเพื่อนทุกทาน ท่ีใหกําลังใจ 
ความชวยเหลือ และการสนับสนุนกันโดยดีมาโดยตลอด 
 ทายท่ีสุดนี้ ผูศึกษาหวังวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ และหากมี
ส่ิงใดขาดตกบกพรองหรือมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยเปนอยางสูงในขอบกพรองหรือ
ความผิดพลาดนั้นและขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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