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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจในการท าเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีว
มวลของไทย โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทยท่ีให้ความร่วมมือจ านวน 113 ราย  และท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และสถิติ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิธี Enter ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจในการท า
เกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทยได้รับ
อิทธิพลจาก 3 ปัจจัย คือ  1) ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอื่น 2) ปัจจัยด้านวัสดุชีวมวลท่ีใช้ส าหรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า และ 3) ศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยปัจจัยด้าน
ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอื่นส่งผลสูงสุด โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.298 และปัจจัยด้านศักยภาพของเกษตรกรใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาส่งผลน้อยสุด ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.166  
ส าหรับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทางอ้อมต่อในการท าเกษตรแบบพันธสัญญาของ
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลมี 2 ปัจจัยคือ 1) นโยบายส่งเสริมและ
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สนับสนุนพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของรัฐบาล และ 2) การยอมรับของชุมชนและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 
0.575 และ Durbin-Watson เท่ากับ 1.838 

ค าส าคัญ: พลังงานชีวมวล  การเกษตรแบบพันธสัญญา  การเชื่อมประสานใน
แนวด่ิง 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the factors that 
influence contract farming decisions of Thai biomass power plants. 
The data, which were collected by means of questionnaires, were 
drawn from 113 respondents. In this study, path analysis technique 
with multiple regression method was used as a tool to analyze the 
influencing factors of contract farming decision-making. According to 
the analysis, there were 3 factors directly affecting the contract 
farming decision-making of Thai Biomass enterprises: 1) the 
competitiveness of biomass-fueled electrical power plant 2) the 
uncertainty in quantity and price of biomass and 3) the potential of 
subcontractors. The contract farming decision-making were also 
indirectly by 2 factors: 1) the role of government in supporting and 
enhancing the potential of Thai biomass power plant and 2) the 
social acceptance and environmental responsibility. A coefficient of 
determination of R2 = 0.575 and Durbin-Watson = 1.838 were 
obtained. 

Keywords: biomass, contract farming, vertical coordination 
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บทน า 

 จากการท่ีประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยก าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power 
Produce: SPP) ท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากวัสดุชีวมวลการเกษตร  
ซ่ึงเป็นลักษณะของการน าพลังงานความร้อนจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
เพื่อขายเข้าระบบสายส่งเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าด้วย ซ่ึงต่อมา
ได้ขยายผลสู่การรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ อีกได้แก่ พลังงานลม 
แสงอาทิตย์ ขยะ ก๊าซชีวภาพ พลังน้ าขนาดเล็ก ท้ังน้ีเพื่อเป็นกระจายโอกาสไปยังพื้นท่ี
ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดการ
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า โดยสนับสนุนผ่านมาตรการ 
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า ท้ังน้ีอัตราส่วนเพิ่มและระยะเวลาในการสนับสนุนจะแตกต่าง
กันตามประเภทพลังงานทดแทน จากมาตรการจูงใจดังกล่าวท าให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบท้ังประเทศร้อยละ 4.3 และเพิ่มขึ้น
เป็ น ร้ อ ย ล ะ  9.87 ใ น ปี  พ .ศ . 2557 (Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency, 2015) แสดงตามภาพ 1  

 
Figure 1 Electricity generation trend by renewable energy in Thailand 

Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 
Ministry of Energy  
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นอกจากน้ีกระทรวงพลังงานยงัได้ก าหนดนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนให้
เป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ โดยการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 
2015) ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 1) ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็น
พลังงานหลักของประเทศทดแทนการน าเข้าน้ ามันในอนาคต 2) เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศ และ 3) สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในประเทศ ซ่ึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดังกล่าวได้
ก าหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตาม
ตาราง 1 

 
Table 1 Target for usage of alternative energy for electricity production 
 

Renew 
able 

energy 

unit Target 
2036 

2013 2014 2015 2016 Q1 
2016 

Target 
2036 
(%) 

Wind MW 3,002 111.7 222.7 224.47 233.9 233.9 7.8 
Solar MW 6,000 376.7 823.4 1,298.5 1,419.5 1,692.6 28.2 
Waste MW 550 42.7 47.4 65.7 131.6 146.3 26.6 
Bio 
gas 

MW 1,280 193.4 265.2 311.5 372.5 393.2 30.7 

Hydro
(S) 

MW 376 101.7 108.8 142.0 172.1 172.1 45.8 

Bio 
mass 

MW 5,570 1.959.9 2,320.7 2,451.8 2,726.6 2,726.6 49.0 

Hydro
(L) 

MW 2,906 - - - 2,906.4 2,906.4 100.0 

Total MW 19,684 2,786.2 3,788.4 4,494.0 7,962.7 8,271.2 42.0 
 

Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 
Ministry of Energy 

 
จากข้อมูลตามตาราง 1 แสดงถึงเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนเพื่ อการผลิตไฟฟ้าของประเทศในปี  พ.ศ. 2579 มีสูงถึงประมาณ 
19,684.00 เมกะวัตต์ ในขณะท่ีปัจจุบันมีการด าเนินการผลิตตามเป้าหมายไปแล้ว 
8,271.24 เมกะวัตต์ ท้ังน้ีเพื่อให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
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พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) โดยจะเห็นได้ว่า กลุ่มพลังงาน
ทดแทนท่ีมีความส าคัญและแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าได้ใกล้เป้าหมายมากท่ีสุดคือ 
พลังงานชีวมวล ซ่ึงแน่นอนว่าผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลย่อมได้
โอกาสจากการด าเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผน 
AEDP2015 (The Energy Policy and Planning Office, 2016) แต่ อ ย่ า ง ไรก็
ตามในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลกลับประสบ
ปัญหา เน่ืองจากปริมาณวัสดุชีวมวลเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามี
ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก 1) การเพิ่มขึ้นของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 2) พฤติกรรมการ
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกของเกษตรกรไปตามความต้องการของตลาด 3) พื้นท่ี
การเกษตรลดลงจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพเมือง 4) วัสดุชีวมวลน้ันขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศและเป็นไปตามฤดูกาล และ 5) ภัยพิบัติท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย ดังน้ันจึงเป็นสาเหตุให้ราคาวัสดุชีวมวลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การ
ลงทุนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
และยากต่อการแข่งขันกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนอื่น
(Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 2016) 
รวมถึงความเป็นไปได้ท่ีพลังงานชีวมวลจะสามารถบรรลุเป้าหมายสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ      

จากปัญหาดังกล่าวท่ีธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเผชิญอยู่ ท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจ าเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันโดยจะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังน้ี คือ 
1) ต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction cost) หรือค่าใช้จ่ายหลักอันเนื่องจากการท า
ธุรกรรม 2) ความร่วมมือระหว่างธุรกิจและหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง (Coordination) หรือ
กระบวนการท างานและการก าหนดข้อตกลงเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างธุรกิจ    
3) การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain governance) หรือกิจกรรมและการ
ด าเนินการต่างๆ ของธุรกิจท่ีจะท าให้เกิดคุณค่าท่ีสูงขึ้นกับลูกค้า  4) การเพิ่มขีด
ความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) หรือการค้นหาสิ่งท่ีท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีดีเลิศหรือการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า และ 5) เศรษฐกิจกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเกษตร (Economy of agrarian change) หรือการพัฒนา
ของระบบเกษตรกรรมในแง่การผลิต  (Williamson, 1979; Murray, 1987; 
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Mackintosh, 1989; Hodgson, 1998; Young & Hobbs, 2002; Humphrey & 
Memodovic, 2006)  

จากประเด็นต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลท่ีกล่าวมาน้ันมีความ
สอดคล้องกับ “ทฤษฎีสนธิสัญญา (Convention theory)” ท่ีอธิบายว่า ลักษณะ
ความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจจะเป็นตัวก าหนดคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ 
รวมถึ งการเพิ่ มขีดความสามารถทางการแข่ งขันของธุรกิจ  โดยลักษณ ะ
ความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังน้ี 1) ธุรกิจท่ีมี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง (Cooperation) หรือการด าเนินธุรกิจท่ีติดต่อกัน
เรื่อยมาเป็นความสัมพันธ์ทางการตลาด  2) ธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยง
ข้อมูลการท างานเข้าด้วยกัน (Coordination) และ 3) ธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์กัน
พร้อมยอมรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน (Collaboration) เป็น
ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างกัน มีการวางแผนและใช้เทคโนโลยีร่วมกันเปรียบ
เหมือนเป็นบริษัทเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธ์ในลักษณะน้ีจะสามารถก าหนดคุณภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจได้ดีท่ีสุด ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวลท่ีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันมี
ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบวัสดุชีวมวลในลักษณะของ
ความสัมพันธ์ท่ีพร้อมยอมรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ท้ังน้ี
ลักษณะของความสัมพันธ์ดั งกล่าวเกิดขึ้นได้ภายใต้สนธิสัญญาท่ี เรียกว่า 
“การเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming)” หรือระบบการผลิตทาง
การเกษตรที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ซ้ือ กับอีกฝ่ายหน่ึงคือ
ผู้ผลิตหรือเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตบางประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น ท่ีดิน ทุน 
แรงงาน เป็นต้น  โดยท้ังสองฝ่ายจะเจรจาตกลงท าสัญญาระหว่างกันไว้ล่วงหน้าถึง
ปริมาณ คุณภาพของผลผลิต ราคา และช่วงเวลาท่ีจะรับซ้ือ ส าหรับผู้ประกอบการ
ก็ จะ ให้ การส นับสนุน เรื่ อ งของทุน  พั นธุ์พื ช  และ เทคโนโลยี ในการผลิ ต
(Sriboonchitta & Wiboonpongse, 2008) แต่อย่างไรก็ตามจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า นอกจากปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลแล้ว 
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจท าการเกษตรแบบพันธสัญญาของ
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลอีก ซ่ึงได้แก่  1) ความสามารถในการ
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แข่งขันกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอื่น 2) ผลผลิตท่ีใช้ส าหรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวล 3) ศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา 4) ความ
เชื่อมั่นของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีต่อนโยบายของรัฐบาล และ 5) การ
ยอมรับของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี  (Shastri et al., 
2011; Shabani & Sowlati, 2016; Bellemare, 2015; Larson et al., 2008; 
Prasertsan & Sajjakulnukit, 2006; Kumar et al., 2015; Demirbas, 2009; 
Singh, 2015)  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจท า
การเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานชีวมวลของไทย ท้ัง น้ี
เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจพลังงานชีวมวลของไทยให้เกิด
ความยั่งยืน และเป็นแหล่งผลิตพลังงานท่ีส าคัญของประเทศ ตามกรอบแผนบูรณา
การพลังงานแห่ งชาติด้ านความมั่นคงทางพลั งงาน ด้ านเศรษฐกิ จ  และ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพน้ันผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างกับ

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทยจ านวน 15 ราย (ก าหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักจ านวน 30 รายแต่สะดวกให้เข้าสัมภาษณ์ 15 ราย) โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงเพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของการท าเกษตรแบบพันธสัญญาของธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทยครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  และ
นอกจากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้ว  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและกึ่งวิชาการ  บทความ  วารสาร  
รวมถึงรายงานวิจัยต่างๆ) ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดย
เปรียบเทียบจากข้อมูลเชิงประจักษ์และการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ทราบถึง
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการท าเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวลของไทย จากน้ันน าไปท าการออกแบบสอบถาม และน าแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปทดสอบ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่าง 
ท่ี ศึกษาจ านวน  30 ผู้ประกอบการ โดยสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) ของแบบสอบถามมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.926 
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2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามดังกล่าวเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย 
เชิงปริมาณโดยประชากรของการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ชีวมวลท่ีขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 
2559 ท้ังสิ้นจ านวน 153 ราย ซ่ึงในจ านวนน้ีมีผู้ประกอบการท่ีให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบท้ังสิ้น 113 ราย และด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันท่ี 
15 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) เพื่อลดจ านวนตัวแปรโดยรวมหลายตัวแปรให้อยู่ในปัจจัยเดียวกัน ด้วย
การหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimaxซ่ึงสามารถวัดค่าความเหมาะสมของข้อมูล
ตัวอย่าง (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) มีค่าเท่ากับ 0.862 และค่าความสามารถ
ในการอธิบายความแปรปรวนรวมท้ังหมด (Total variance explained) อยู่ท่ีร้อย
ละ 73.881 

4. การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท าการเกษตรแบบพันธสัญญาของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธี Enter 
และใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองท่ีมีความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลไปในทิศทาง
เดียวกัน และไม่มีผลย้อนกลับ 
 
ผลการวิจัย 

 จาการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจสามารถสกัดปัจจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน 
ชีวมวลของไทยได้ออกมาท้ังสิ้นจ านวน 5 ปัจจัยจากท้ังหมด 25 ตัวแปร โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.924 ท้ังน้ีปัจจัยดัง
กล่าวคือ ปัจจัยท่ี 1) ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนอื่นโดยมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวน (Percent of 
Variance) อยู่ ท่ีร้อยละ  32.006 ปัจจัยท่ี 2) วัสดุชีวมวลท่ีใช้ส าหรับการผลิต
พลังงานไฟฟ้า โดยมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนอยู่ ท่ีร้อยละ 
21.883 ปัจจัยท่ี 3) ศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยมี
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ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนอยู่ ท่ี ร้อยละ  7.904 ปัจจัย ท่ี            
4) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของรัฐบาลโดยมี
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนอยู่ ท่ีร้อยละ 6.378 และปัจจัยท่ี       
5) การยอมรับของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี โดยมี
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนอยู่ท่ีร้อยละ 5.640  ปัจจัยท่ีสกัดมาได้
น้ัน สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (Total variance 
explained) อยู่ท่ีร้อยละ 73.811 
 จากน้ันผู้วิจัยได้น าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) ตามแบบจ าลองสมมติฐานแสดงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท า
การเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานชีวลของไทย ตามภาพ 
2 
 

 
 

Figure 2 A model of factors influencing the biomass power plants’ 
decision making for contract farming adoption in Thailand
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 จากภาพ 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางตรง (Direct 
Effect) ต่อการตัดสินใจในการท าเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย (Y) คือ ปัจจัยท่ี 1) ความสามารถในการแข่งขันกับ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่น  (Pyx1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Beta Coefficient) เท่ากับ 0.298 ปัจจัยท่ี 2) วัสดุชีวมวลท่ีใช้ส าหรับการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า (Pyx2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.210 และ
ปัจจัยท่ี 3) ศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา (Pyx3) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.166 โดยสามารถแสดงเป็นสมการพยากรณ์ได้
ดังน้ี 
 Y = 0.298X1 + 0.210X2 + 0.166X3 
 

 เมื่อY= การตัดสินใจท าการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 
 X1=ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอื่น 
 X2=ปัจจัยด้านวัสดุชีวมวลท่ีใช้ส าหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
 X3= ศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบพันธสัญญา     
 

 ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) ที่ส่งผลต่อ
เกษตรพันธสัญญา (Y) ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี 1) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลของรัฐบาล  (Pyx4) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta 
Coefficient) เท่ากับ 0.209 ซึ่งส่งผ่านปัจจัยด้านวัสดุชีวมวลที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้า (X2) ปัจจัยด้านศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธ
สัญญา (X3) และปัจจัยด้านการยอมรับของชุมชนและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี (X5) กับปัจจัยความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่น(X1)และปัจจัยที่ 2) ปัจจัยด้านการยอมรับของ
ชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (Pyx5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ 0.136 ซ่ึงส่งผ่านปัจจัยความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่น(X1) ปัจจัยด้านศักยภาพของเกษตรกรใน
ระบบเกษตรพันธสัญญา (X3) และปัจจัยด้านวัสดุชีวมวลที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้า (X2) จากแบบจ าลองตามสมมติฐานที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ท าการ
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ทดสอบแบบจ าลองตามสมมติฐานกับโมเดลโครงสร้างเต็มรูปแบบ โดยวิธีการ
ของ Specht (1975 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550: 140) ซ่ึงค่า W (หรือ
ค่าประมาณของการกระจายแบบ 2) ท่ีค านวณได้เท่ากับ 6.4644 ซ่ึงมีค่าน้อย
กว่า 2, df = 5 มีค่าเท่ากับ 11.070 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า
รูปแบบตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  
อภิปรายผลการวิจัย 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีได้น าข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลเชิงส ารวจมา
ท าการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัว
และปัจจัยแต่ละปัจจัย และท าการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท าการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวลของไทยปัจจัยส าคัญที่ผู้ประกอบการฯ ต้องให้ความส าคัญในการ
พิจาณาและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยเรียงล าดับความส าคัญที่ต้องน ามา
พิจารณาดังต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนอื่น เป็นอันดับแรกที่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล
ต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากการเพิ ่มขึ ้นอย่างมากของจ านวนโรงงานไฟฟ้า    
ช ีว ม ว ล ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า  10 ป ีที ่ผ ่า น ม า  (พ .ศ . 2550-2559) ร ว ม ถ ึง
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่นๆ ซ่ึงได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และขยะที่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทอื ่นๆ เพิ ่มขึ ้น เพื ่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ได้ก าหนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยจะต้องมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนถึงร้อยละ 20 
ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ร้อยละ 12.9 ของการ
ใช้พลังงานขั ้นสุดท้าย ) (Kasikorn Research Center, 2015) ดังนั ้นจ ึงเป ็น
เหตุผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลต้องเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งข ันทั ้งก ับผู ้ประกอบการธุรก ิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเอง และก ับ
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่นๆ โดยผู้ประกอบการ
ฯ ต้องให้ความส าคัญกับ 1) การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต่ าลงแต่ปริมาณ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องเพิ่มขึ้น 2) การวางแผนความต้องการวัสดุชีวมวล 
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รวมถึงการส่งมอบที่เหมาะสม เพื่อกระบวนการผลิตที่มีก าลังการผลิตได้เพิ ่ม
มากขึ ้น 3) การมีปริมาณวัสดุชีวมวลที่เพียงพอ และมีต้นทุนราคาที่สามารถ
แข่งขันกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังทดแทนประเภทอื่นได้ 4) การสร้างผล
ก าไรจากอัตรารับซื้อในรูปแบบ FIT ที่มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Shastri et al., (2011) ที่พบว่าการเกษตรแบบพันธสัญญาท า
ให้โรงงานมีก าลังการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาของ Shabani & 
Sowlati (2016) พบว่า การเกษตรแบบพันธสัญญาผู้ประกอบการสามารถลด
ต้นท ุนการผลิตกระแสไฟฟ้า  (Kilowatt-hour) ลงได ้ ซึ ่งม ีผลท าให ้อ ัตรา
ผลตอบแทนที ่ได้ร ับจากการลงทุนมีความคุ้มค่า ดึงดูดการลงทุนในธุรก ิจ
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลได้ในระยะต่อไป 

2. ปัจจัยด้านวัสดุชีวมวลที่ใช้ส าหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า การมี
ปริมาณวัสดุชีวมวลท่ีเพียงพอและประเภทวัสดุชีวมวลท่ีเหมาะสม นับเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญรองจากปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน เนื ่องจากปัจจุบัน
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ   
ชีวมวลมีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะไม้สับ (Woodchip) หรือชานอ้อย เป็นต้น ซึ่ง
เป็นผล จากมีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้เป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านราคาไม้สับปรับราคาจากตันละ 200 
บาทเป็น 1,400 บาทต่อตัน หรือชานอ้อยปรับราคาจากหลักร้อยบาทต่อตันเป็น 
1,200 บาทต่อตัน ดังนั้นการท าเกษตรแบบพันธสัญญาที่ให้เกษตรกรคู่สัญญา
ปลูกไม้กระทินณรงค์ หรือไม้เบญจพรรณ มาจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าชีวมวล แม้ว่าไม้ประเภทดังกล่าวต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโต
พอที ่จะน ามาสู ่ก ระบวนการผลิตพลังไฟฟ้าได ้ แต ่ก ็ม ีความจ าเป ็นที ่ต ้อ ง
ด าเนินการ เพราะจะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลลดความ
เสี่ยงและปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Larson et 
al., (2008) และ Bellemare (2015) พบว่าการเกษตรแบบพันธสัญญาจะ
สามารถท าให้ผู้ประกอบการพลังงานจากวัสดุชีวมวลลดความเสี่ยงและปัญหา
ด้านต้นทุนวัสดุชีวมวลได้  ซ่ึงนอกจากจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร
ของผู ้ประกอบการธุรก ิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเองแล้ว ยังเป็นการเพิ ่มข ีด
ความสามารถทางแข่งขันกับผู ้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จากแหล่ง
พลังงานทดแทนอื่นด้วย และท าให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน   
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ชีวมวลนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนของประเทศในปี พ.ศ. 2579 ได้ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานก าหนดไว้อีกด้วย 

3. ปัจจัยด้านศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา ปัจจัย
น้ีมีส่วนส าคัญท่ีผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลต้องพิจารณา เพราะ
เกษตรกรคู่สัญญาท่ีมีความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงความพร้อม
ด้านต่างๆ  ย่อมส่งผลต่อการผลิตวัสดุชีวมวลท่ีมีมาตรฐาน และการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการผลิต นอกจากน้ียังรองรับกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และการที่เกษตรกรคู่สัญญามีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรท่ีทันสมัยในการเพาะปลูก จะเป็นสิ่งส าคัญประการหน่ึงท่ีช่วยให้
เกษตรกรได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล เพราะ
เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือท่ีบ่งบอกความสามารถและประสิทธิภาพการท างาน 
ดังน้ันการเรียนรู้ศักยภาพของเกษตรกรคู่สัญญาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้ประกอบการฯ 
จะต้องให้ความสนใจในการค้นหาข้อมูลว่าเกษตรคู่สัญญารายน้ันๆ มีความสามารถ
และประสบการณ์ท่ีผ่านมาอย่างไร เพื่อผู้ประกอบการฯ จะเลือกเกษตรกรคู่สัญญา
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ Young & Hobbs 
(2002) และ Bijman (2008) ท่ีอธิบายถึงประสานงานของธุรกิจตามแนวดิ่งท่ีต้อง
พิจารณาจากคู่ธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนาตามแนวทางธุรกิจท่ีร่วมกันได้  

4. ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล
ของรัฐบาล เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมท าให้เกิดการท าเกษตรแบบพันธสัญญาในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าชีวมวล เพราะจากการท่ีรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงาน
หลักของประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตลอดจนสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ รัฐบาลจึงควรก าหนด
นโยบายด้านพลังงานทดแทนท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ชีวมวล คือ 1) การปรับปรุงอัตราการรับซ้ือและการขยายระยะเวลาสนับสนุนการ
รับซ้ือไฟฟ้าจากปัจจุบันก าหนดไว้ 8 ปีเพิ่มเป็น 15 ปีหรือตลอดระยะเวลาของ
โครงการ 2) การก าหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สาย
จ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ของประเทศมีเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ 3) การ
วางแผนเพื่อการก าหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับประเภทของวัสดุชีวมวลในการ
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ผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่ละประเภท 4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
สถานศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลด้านการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการแผนงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 5) การ
ก าหนดมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมเพื่อการลงทุนส าหรับผู้ประกอบฯ เช่น การให้
เครดิตภาษีการลงทุน รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนหรือการให้กู้ยืมแก่โครงการท่ี
พัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และ 6) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคคล
ท่ีประกอบวิชาชีพด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ตั้งแต่ระดับหลักสูตรในสถานศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้กับบุคลากรในสายอาชีพ รวมถึงการ
เสริมความเข้มแข็งของบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
และก ากับดูแล ท้ังน้ีเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวลให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ Prasertsan & Sajjakulnukit (2006) 
และ Kumar et al., (2015) ท่ีเสนอว่ารัฐบาลจะต้องก าหนดนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทนท่ีเป็นโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานชีวมวล  

5. ปัจจัยด้านการยอมรับของชุมชุนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในพื้นท่ี เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญเป็นล าดับต่อมา การท่ีชุมชนยึดติดกับผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ย่อมไม่เป็นท่ียอมรับและ
ก่อให้เกิดการต่อต้านจากชุมชุนในวงกว้าง ซ่ึงจะส่งผลทางลบต่อธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวลโดยรวม แต่หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงได้แก่ หน่วยงานราชการรวมถึง
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลได้ท าความเข้าใจ และมีการด าเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีแล้ว ย่อมได้รับการยอมรับ
และการสนับสนุนจากชุมชุนได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับการศึกษาของ Demirbas 
(2009) และ Singh (2015)โดยการท าความเข้าใจกับชุมชนสามารถท าได้ดังน้ี     
1) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานชีวมวลต่อ
ประชาชน 2) การเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านชีวมวลให้กับทุกภาคส่วนและสร้าง
เครือข่ายชีวมวล และ 3) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้
พลังงานชีวมวลอย่างกว้างขวาง เช่น การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานีผลิตพลังงาน
ชุมชน 

นอกจากน้ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยังต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึง
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เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ท้ังน้ีเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) รวมกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การตัดสินใจการท าเกษตรแบบพันธสัญญา (ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง) ท้ังน้ีเพื่อสร้างความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการด าเนิน
ธุรกิจท่ีต้องพัฒนาร่วมกัน การลดอุปสรรค การลดต้นทุนวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงมีความส าคัญอย่าง
มากต่อการแข่งขัน โดยตามการตัดสินใจท าการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้
ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลมีปัจจัยท่ีจะต้องพิจารณาให้ความส าคัญ 3 
ล าดับแรกท่ีมีอิทธิพลทางตรง คือ 1) ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันกับ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่น 2) ปัจจัยด้านวัสดุชีวมวลท่ีใช้ส าหรับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และ 3) ปัจจัยด้านศักยภาพของเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธสัญญา ตามล าดับ ส าหรับอีก 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของรัฐบาล และ 2) ปัจจัย
ด้านการยอมรับของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

การเกษตรแบบพั นธสัญ ญ าเป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อห น่ึ งส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลท่ีใช้ในการบริหารจัดการ  แต่อย่างไรก็ดี
การท่ีผู้ประกอบการฯ จะประสบความส าเร็จได้น้ันย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการผลิต ความสามารถในการบริหารจัดการ และการใช้เครื่องมือใน
การบริหารจัดการต่างๆ ตลอดจนข้อตกลงหรือพันธสัญญาท่ีเป็นธรรมและมีความ
เหมาะสมกับท้ังผู้ประกอบการฯ และเกษตรกรคู่สัญญา นอกจากน้ีผู้ประกอบการ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลยังต้องรู้จักการประยุกต์ใช้และบูรณาการเครื่องมือด้าน
การบริหารจัดการต่างๆ ร่วมกันอย่างเหมาะสมและถูกต้องกับสถานการณ์  รัฐบาล
ก็จะต้องด าเนินนโยบายตามท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ประกอบการฯ เพื่อจะได้พัฒนาธุรกิจพลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ 
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ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปประหยัด ลดการใช้พลังงานท่ีไม่จ าเป็น 
รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ท้ังนี้เพื่อความยั่งยืนในท่ีสุด 
 ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท าการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอื่น ซ่ึงได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซชีวมวล พลังน้ าขนาด
เล็ก เพื่อการเปรียบเทียบ 
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