
 

บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมคร้ังนี้มีทฤษฏี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 
 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด หมายถึงงาน 4 ดานทาง การตลาด ซ่ึงประกอบดวยเร่ือง
ของผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) มักเรียกกันวา 4 Ps ท่ีจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคเพื่อให
บรรลุเปาหมายทางการตลาด คือเกิดความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะฯ, 
2546) 
 1)   ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองตอบความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑ รวมถึงสินคา บริการ ความคิด ผลิตภัณฑเปนสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสําคัญท่ีมีองคประกอบตาง ๆ อยางไรก็ตามผลิตภัณฑยังมีความหมาย
นอกเหนือจากรูปรางลักษณะท่ีมองเห็นได กลาวคือ เม่ือลูกคาซ้ือสินคาใด ๆ เขากําลังมองหา
ประโยชนจากสินคาหรือบริการนั้น ดังท่ีบริษัทแหงหนึ่งทําการโฆษณาวา “ในโรงงานเราผลิต
เคร่ืองสําอางค แตในรานเราจําหนายความหวัง (ของลูกคาท่ีจะสวยข้ึน)” แมผูผลิตจะผลิตสินคาซ่ึง
เปนส่ิงมองเห็นจับตองได แตลูกคาซ้ือสินคาโดยคาดหวังถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชสินคา
นั้น 
 2)   ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจายสําหรับส่ิงท่ีไดมา ซ่ึงแสดงเปนมูลคา (Value) ใน
รูปของเงินตรา” ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเปนมูลคาของสินคา และบริการ (2) ราคา
เปนจํานวนเงินและ (หรือ) ส่ิงอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ กลาวคือราคา
เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา ฉะนั้นราคาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งจึง หมายถึง มูลคาของ
ผลิตภัณฑนั้นหนึ่งหนวยในรูปของตัวเงิน 
 3)    การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ท่ีใชเพื่อเคล่ือนยายสินคาและ
บริการจากองคการไปยังตลาด โดยมีลักษณะการจัดจําหนายดังนี้ (1) เปนกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมาย (2) โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย สถาบันการตลาด (Marketing 
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Institution) หรือส่ือกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) ประกอบดวย คนกลาง ธุรกิจ
การกระจายสินคา ธุรกิจใหบริการทางการตลาด รวมท้ังสถาบันทางการเงิน 
 4)   การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสาร แจงขาวสารเพื่อจูงใจและเพ่ือ
เตือนความทรงจําแกตลาดเปาหมายเกี่ยวกับองคการหรือผลิตภัณฑขององคการ หรือ อาจหมายถึง 
ขอมูลการติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและ พฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริม
การตลาดจึงเปนการติดตอส่ือสารเพ่ือแจงขาวสารและจูงใจตลาด โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีใชมาก 2 
ประการคือ (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพนักงานขาย 
 
แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซ้ือหรือการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะของความตองการและพฤติกรรมตลอดจน
ปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค คําถามท่ีจะชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะฯ, 2546) ดังตอไปนี้ 

1.   ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบ
ถึงตลาดเปาหมาย (Target Market) หรือลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) วาเปนกลุมไหน โดย
การแบงตามเพศ อายุ รายได การศึกษา และเขตท่ีพักอาศัย เปนตน 

2.   ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึงส่ิง
ท่ีผูบริโภคตองการซื้อและตองการไดจากผลิตภัณฑ (Objects) ซ่ึงไดแก คุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง 
(Competitive Differentiation) 

3.   ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objective) เหตุผลหรือปจจัยตางๆในการซ้ือ ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคือ 

3.1. ปจจัยทางจิตวิทยา 
3.2. ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม 
3.3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4.   ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพ่ือ
ตองการทราบถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Organizations) ซ่ืงอาจเปน
บุคคล หนวยงาน หรือสถาบันตางๆ เปนตน 
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5.   ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวันสําคัญตางๆ เปนตน 

6.   ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
สถานท่ี ชองทางหรือแหลง (Outlets) เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน 

7.   ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
ข้ันตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ (Operation) ในการซ้ือสินคาของผูบริโภค ตลอด
จนถึงอิทธิพลตางๆซ่ึงจูงใจใหตัดสินใจซ้ือ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

ธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามันไบโอดีเซล
ในจังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีใชน้ํามันไบโอดีเซล โดยใชการ
รวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางเฉพาะผูท่ีเคยเติมน้ํามันไบโอดีเซลจากสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซลท้ัง     
5 แหง ในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยพบวา ความรูเร่ืองน้ํามันไบโอดีเซล สวนใหญจะทราบจาก
สถานนีบริการ ในดานผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑท่ีชวยเหลือเกษตรกร ดานราคามีราคาถูกกวาน้ํามัน
ดีเซลธรรมดา ดานชองการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดไมทราบวามีสถานีบริการ
น้ํามันไบโอดีเซลจํานวนกี่แหง และตั้งอยูท่ีใดบางในจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูหรือทราบขาวสารท่ีเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลจากส่ือตางๆ กอนท่ีจะ
ใชน้ํามัน  ไบโอดีเซลเปนคร้ังแรก และดานอ่ืนๆ พบวาเร่ืองท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความรูหรือ
ทราบมากท่ีสุด คือ รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชน้ํามันไบโอดีเซล 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนชาย (รอยละ 100.00) มีอายุระหวาง 34-41 
ป มากท่ีสุด (รอยละ 33.00) การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด (รอยละ 30.00) มีอาชีพ
รับจางท่ัวไปมากท่ีสุด (รอยละ 32.00) มีรายไดตอเดือน 3,001-6,000 บาทมากท่ีสุด (รอยละ 40.00) 
และอาศัยอยูในเขตกิ่งอําเภอดอยหลอมากท่ีสุด (รอยละ 18.00) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชน้ํามันไบโอดีเซล เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย
โดยรวม ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.76) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ เร่ือง
คุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.40) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุด คือ 
ราคาน้ํามัน   ไบโอดีเซลท่ีถูกกวาราคาน้ํามันดีเซลธรรมดา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 2.98) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก คือ การมีอูซอมรถ ปะยาง ลางรถต้ังภายในสถานี
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บริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 2.73) ปจจัยอยท่ีมีผลในระดับมาก คือ สถานี
บริการมีการใหบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใหบริการน้ํามัน เชน ลางรถ เติมลมยางหรือน้ํา และ
ปจจัยอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 3.09) ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดบัมาก คือ ราคาน้ํามันดีเซลธรรมดาท่ีแพงข้ึน และ
ไมแนนอนเนื่องจากคาเงินบาทท่ีถูกลง 
 
 ปณิธาน โสมประภัศร (2549) ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชแกสโซฮอล โดยใชแบบสอบถามกับผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกิน 7 คน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 350 คน จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน มากกวา 35,000 บาท ใชรถยนตจากประเทศญ่ีปุน 
ขนาดเคร่ืองยนต 1,501-1,800 ซีซี อายุการใชงานของรถยนตไมเกิน 3 ป 
 ทัศนคติดานความรูความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในดานตางๆ 
มากท่ีสุด ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ คือ แกสโซฮอลใชแทนน้ํามันเบนซินได ดานราคา คือ แกสโซฮอล 
95 ราคาตํ่ากวาเบนซินออกเทน 95 ประมาณ 1.5 บาท ดานชองทางจัดจําหนาย คือ มีสถานีบริการ
แกสโซฮอลท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการรณรงค 
และประชาสัมพันธการใชแกสโซฮอลทางส่ือโทรทัศน 
 ทัศนคติดานพฤติกรรม พบวา ลักษณะการเติมแกสโซฮอลจะเติมในวันธรรมดา (วันจันทร-
ศุกร) เวลา 17.01-20.00 น. โดยเติมไมเกิน 4 คร้ังตอเดือน จายมากกวา 4,000 บาทตอเดือน และ
ชําระดวยบัตรเครดิต ใชสถานีบริการปตท.มีแนวโนมท่ีจะใชแกสโซฮอลตอไป แตรูสึกไมม่ันใจตอ
การแนะนําใหผูอ่ืนใชแกสโซฮอล 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชแกสโซฮอล ไดแก ดานราคา มีผล
ตอการตัดสินใจใชในระดับมาก และมีปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก คือ ราคาแกสโซฮอลท่ีตํ่ากวา
น้ํามันเบนซิน และความคุมคา หรือประหยัดเงินเม่ือเทียบกับอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ดาน
ผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจใชในระดับปานกลาง (ในการศึกษาคร้ังนี้จัดอยูในระดับนอย) และมี
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมาก คือ ชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ ชวยยกระดับราคา
พืชผลทางการเกษตร คุณภาพท่ีไดมาตรฐานของแกสโซฮอล ไมสงผลกระทบตอเคร่ืองยนต และ
ประหยัดเงินมากกวาการใชน้ํามันเบนซิน ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจใชในระดับปาน
กลาง (ในการศึกษาคร้ังนี้จัดอยูในระดับนอย) และมีปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลาง (ใน
การศึกษาคร้ังนี้จัดอยูในระดับนอย) คือ จํานวนสถานีบริการมีมาก ความสะอาดภายในสถานีบริการ 
และจํานวนหัวจายเพียงพอไมตองรอนาน ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใชใน
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ระดับปานกลาง (ในการศึกษาคร้ังนี้จัดอยูในระดับนอย) และมีปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับปานกลาง 
(ในการศึกษาคร้ังนี้จัดอยูในระดับนอย) คือ มีการใหขอมูลเกี่ยวกับแกสโซฮอลท่ีชัดเจนเขาใจงาย มี
การสงเสริมการขายท่ีดีนาสนใจ ไดรับคําแนะนําจากคนรูจัก และมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
และไมมีปจจัยดานอ่ืนๆ 
 ปจจัยท่ีมีผลในระดับปานกลาง (ในการศึกษาคร้ังนี้จัดอยูในระดับนอย) ของปญหาและ
อุปสรรคจากการใชแกสโซฮอล  ไดแก สถานีบริการแกสโซฮอลมีไมเพียงพอและไมท่ัวถึง  จํานวน
หัวจายมีนอย  ตองรอนาน  ราคาไมนาสนใจ  (สวนตางระหวางราคาของน้ํามันเบนซินกับแกส
โซฮอลไมมาก) การสงเสริมการขายไมตอเนื่อง การโฆษณาไมนาสนใจ/ไมจูงใจ การโฆษณา
ประชาสัมพันธไมตอเนื่อง แกสโซฮอลขาดตลาด 
 

อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ไดใหความหมายของน้ํามันไบโอดีเซลไวดังนี้ น้ํามันไบโอดีเซล 
ท่ีมีการผลิตไดมีอยู 3 ประเภทใหญๆ (ออนไลน, 2550) คือ 

1. ไบโอดีเซล (Straight Vegetable Oil) ท่ีใชน้ํามันของพืช หรือไขมันจากสัตวโดยตรง เชน 
ใชน้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม หรือ น้ํามันจากไขสัตว เชน น้ํามันหมู เปนตน ปอนลงไปใน
เคร่ืองยนตดีเซล โดยไมตองผสมหรือเติมสารเคมีอ่ืนใด อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญของการใชน้ํามัน
พืชโดยตรง คือ ตองมีการอุนน้ํามันในทุกจุดท่ีมีน้ํามันผานไดแก ถังน้ํามัน ทอทางเดินน้ํามัน ชุด
กรองน้ํามัน อุณหภูมิของน้ํามันท่ีอุนอยางนอย 70oC แนวทางในการนําน้ํามันพืชมาใชโดยตรง เปน
วิธีการท่ีไดน้ํามันในราคาท่ีถูกโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําน้ํามันพืชซ่ึงยังไมผานกระบวนการกล่ันมา
ใช แตการที่จะนํามาใชไดอยางเหมาะสมจําเปนตองอาศัยความรอนในการหลอมเหลว ไขแข็ง และ
ลดความหนืดของน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันพืชมีความหนืดสูงกวาน้ํามันดีเซลประมาณ 11-17 เทา ท่ี
อุณหภูมิตํ่าน้ํามันพืชยิ่งมีความหนืดสูงข้ึนเปนลําดับจนเกิดเปนไข การที่น้ํามันพืชมีความหนืดสูง
กวาน้ํามันดีเซล ทําใหหัวฉีดน้ํามันฉีดน้ํามันใหเปนฝอยไดยาก เกิดเปนอุปสรรคตอการปอนน้ํามัน
เช้ือเพลิงเขาสูหองเผาไหม และเกิดการสันดาปไมสมบูรณ นอกจากนี้แลว น้ํามันพืชมีคุณสมบัติท่ี
ระเหยตัวกลายเปนไอไดชาและนอยมาก (slow/low volatility) ยิ่งทําใหเกิดการจุดระเบิดไดยาก 
เคร่ืองยนตติดยาก และหลงเหลือคราบเขมาเกาะท่ีหัวฉีด ผนังลูกสูบ แหวน และวาลว จากคณุสมบัติ
ท่ีน้ํามันพืชมีความหนืดสูง และระเหยตัวไดตํ่ากวาน้ํามันดีเซลนี้ ทําใหเกิดความยุงยาก เม่ือใชน้ํามัน
พืชโดยตรงในเคร่ืองยนต 

2. ไบโอดีเซลแบบลูกผสม (Veggie / Kero Mix) เปนการผสมน้ํามันพืช หรือน้ํามันจาก
สัตวกับ “น้ํามันกาด” หรือ“น้ํามันดีเซล” เพื่อลดความหนืดของน้ํามันพืชลง เพื่อใหไดไบโอดีเซลท่ี
มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ “น้ํามันดีเซล” ใหมากท่ีสุด เชน ไบโอดีเซลท่ีผสมกับน้ํามันมะพราว 
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เรียกวา โคโคดีเซล(Coco-diesel) ซ่ึงอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจุดกําเนิด “ไบโอ
ดีเซล ในประเทศไทย” ดังจะเห็นวาในป พ.ศ. 2542 เกิดวิกฤติราคาน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึน สงผล
ใหภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง ประกอบกับในชวงเวลานี้ผลผลิตทางการเกษตร
หลายๆชนิดลนตลาด ทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า จึงเปนผลใหกลุมเกษตรกรตางๆ ทําการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลไวจําหนายเพื่อใชกับเคร่ืองจักรกลทางเกษตรตางๆภายในชุมชน น้ํามันท่ีไดจาก
วิธีการดังกลาวเหมาะกับกรณีจําเปนตองการใชน้ํามันอยางเรงดวน และใชกับเคร่ืองยนตท่ีใชงาน
หนัก ตลอดจนใชงานในภูมิอากาศเขตรอน อัตราสวนผสมระหวางน้ํามันกาด และนํ้ามันพืชข้ึนอยู
กับอุณหภูมิของพื้นท่ีใชงาน อัตราสวนผสมมีต้ังแต 10% น้ํามันกาด 90% น้ํามันพืช จนถึง 40% 
น้ํามันกาด 60% น้ํามันพืช อัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมอยูท่ี 20% น้ํามันกาด 80% น้ํามันพืช อยางไรก็
ตามหากตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ํามันพืชผสมน้ํามันกาด สามารถติดต้ังถังน้ํามันดีเซล
หรือน้ํามันไบโอดีเซลเพื่อใชในการสตารทเคร่ืองยนต และตอนกอนเลิกใชงานเคร่ืองยนต ปจจุบัน
มีการนําวิธีดังกลาวไปใชงาน แตเนื่องจากราคาของน้ํามันกาดคอนขางสูงทําใหใชปริมาณของ
น้ํามันกาดนอยเกินไป ทําใหน้ํามันผสมท่ีไดเม่ือนําไปใชจึงเกิดผลกระทบตอเคร่ืองยนตจากปญหา
การเผาไหมไมสมบูรณของน้ํามันผสมนอกจากนี้เพื่อใชในเคร่ืองยนตดีเซลที่ไมมีการดัดแปลง
เคร่ืองยนต จึงตองเลือกชนิดน้ํามันพืช ชนิดของตัวทําละลาย และสัดสวนผสมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
และฤดูกาลที่ใช เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใช และไมเกิดความยุงยากตางๆตามมา เชน การเกิด
ไขในทอสงน้ํามัน ทําใหเกิดการอุดตัน เปนตน 

3. ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร เปนความหมายของ “ไบโอดีเซลท่ีแทจริง” และเปนท่ียอมรับ
ในสากล และมีการใชอยางท่ัวไป เชน สหพันธรัฐเยอรมัน สหรัฐอเมริกา มีคําจํากัดความวา เปน
เช้ือเพลิงท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับ “น้ํามันดีเซล” มากท่ีสุดทําใหไมมีปญหากับเคร่ืองยนต ไดน้ํามัน
ท่ีมีความคงตัวมากข้ึน สามารถนําไปเติมในเคร่ืองยนตดีเซลไดทุกชนิด ท้ังเติมโดยตรงและผสมลง
ในน้ํามันดีเซลในอัตราสวนตางๆ เชน B5 หมายถึงการผสมไบโอดีเซลตอน้ํามันดีเซลในอัตราสวน 
5:95 หรือ B100 ซ่ึงเปนน้ํามันไบโอดีเซล 100% เปนตน แตปญหาคือ ตนทุนการผลิตมีราคาแพง
กวาเม่ือเทียบกับไบโอดีเซลแบบอ่ืนๆ อยางไรก็ตามการนํามาใชกับเคร่ืองยนตมักจะนําน้ํามันดีเซล
มาผสมดวย ซ่ึงในปจจุบันไดรับความนิยมเปนอยางมากในระบบขนสงมวลชน เนื่องจากเปนน้ํามัน
ท่ีมีราคาไมตางจากน้ํามันดีเซลมากนัก นอกจากนี้เผาไหมไดอยางหมดจดไมมีเขมาควันหลงเหลือ
ใหเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม จากความนิยมเปนอยางมากเชนนี้ทําใหปมน้ํามันจํานวนมากนําไบโอ
ดีเซลมาบริการใหกับลูกคา เช้ือเพลิงชนิดนี้ มีความหนืดใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล และมีความคงตัว 
ความหนืดเปล่ียนแปลงไดนอยมากเม่ืออุณหภูมิเปล่ียน จุดวาบไฟของไบโอดีเซล มีคาสูงกวาน้ํามัน
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ดีเซล ทําใหมีความปลอดภัยในการใช และการขนสง นอกจากนั้นแลว คาซีเทน ท่ีเปนดัชนีบอกถึง
คุณภาพการติดไฟของไบโอดีเซล ยังมีคาสูงกวาน้ํามันดีเซล 


