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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล์ E20 ของผู้ขบัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีข่บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่และเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยั
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุสว่นใหญ่ 25 - 31 ปี สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั
อยู่ การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรายได้เฉลี่ยต่อส่วนใหญ่ 20,001 – 30,000 บาท และอาชพีนักงาน / ลูกจ้าง
บรษิทัเอกชน ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นการ
สง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก พฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ โดยความเขา้ใจและดว้ย
อารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ความพงึพอใจโดยรวมอยู่ระดบั
มาก เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิและโดยคลอ้ยตามผู้อื่นแตกต่างกนั  ดา้นอายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ การตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น และการตดัสนิใจดว้ย
อารมณ์แตกต่างกนั ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยคล้อยตามผู้อื่นแตกต่างกนั 
ด้านระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสนิใจด้วยอารมณ์แตกต่างกนั ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ โดยคลอ้ยตามผู้อื่น โดยความเขา้ใจ และดว้ยอารมณ์
แตกต่างกนั ด้านอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตัดสนิใจโดยเกณฑ์เศรษฐกิจ โดยความเข้าใจ และด้วย
อารมณ์ แตกต่างกนั ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยคล้อยตามผู้อื่น มีความสมัพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน และด้านอารมณ์ มี
ความสมัพนัธค์่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั ความพงึพอใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตัดสนิใจเตมิ
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยความเขา้ใจและดว้ยอารมณ์ มคีวามสมัพนัธต์ ่าในทศิทางเดยีวกนั  
 
ค าส าคญั: น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research is to study factors relating to drivers’ decision behavior on gasohol 
E20 for personal passenger vehicle of less than 7 seats in bangkok metropolis. Four hundred consumers 
with age above 18 years old were employed in this study. A questionnaire was used for data collection. 
The results showed that most respondents were male, aged 25-31 years, held bachelor’s degree, had 
status as single/widowed/divorced/separated, had an average monthly income between Baht 20,001-
30,000 and were employees of private companies. Attitudes marketing mix of gasohol E20 on product, 
price and place attitude of gasohol E20 overall was at good level, which Promotion attitude of gasohol 
E20 overall was at very good level. Decision behavior on gasohol E20 found decision behavior by 
economic criterion , by cognitive, by emotions overall were found at the high level, decision behavior by 
inspire others overall was found at moderate level. Overall satisfaction with fueling gasohol E20 was 
found at high level. In addition, Consumer with different gender have decision behavior on gasohol E20 
by economic criterion and comformity different, different age have decision behavior by economic 
criterion, by comformity and by emotions, different marital status have decision behavior by comformity 
different, different education level have decision behavior by emotions different, different average 
revenue per month have decision behavior by economic criterion, by comformity, by cognitive and by 
emotions different, different career have decision behavior by economic criterion, by cognitive and by 
emotions different, For the attitudes in terms of marketing mix overall were related to decision behavior 
on gasohol E20 by inspire others found at moderate level in the same direction and decision behavior on 
gasohol E20 by emotions found at relatively low level in the same direction and the Overall satisfaction 
with fueling gasohol E20 were related to decision behavior on gasohol E20 by understanding and by 
emotions found at low level in the same direction  
 
Keywords: Gasohol E20, Personal passenger vehicle of less than 7 seats, Decision behavior 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัประเทศต่างๆทัว่โลก ได้ตระหนักถึงปญัหาการขาดแคลนพลงังานในอนาคต โดยได้วจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์ ที่เป็นพลงังานทดแทนเชื้อเพลงิจากปิโตรเลยีม โดยน าเอาวตัถุดบิจากผลติผลทางการเกษตร
ต่างๆ ที่มเีหลือเกนิความต้องการใช้บรโิภคมาผลิตเป็นเอทานอล อาท ิอ้อย (กากน ้าตาล) ข้าวโพด และมนั
ส าปะหลงั ส าหรบัประเทศไทยรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิและ สนับสนุนการใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิเช่นเดยีวกนั 
โดยการน าเอทานอลมาผสมกบัน ้ามนัเบนซนิ เรยีกว่า “ น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์”  
 ดังนัน้ น ้ามันแก๊สโซฮอล์จึงถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากช่วยใหก้ารใชน้ ้ามนัเบนซนิออกเทนมปีรมิาณทีล่ดลง แลว้ยงัส่งผลให้ปรมิาณการน าเขา้น ้ามนัดบิ และ
น ้ามนัเบนซนิจากต่างประเทศลดลง ท าใหป้ระเทศไทยสามารถลดการขาดดุลทางการคา้ระหว่างประเทศ อกีทัง้ยงั
ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการจ าหน่ายสนิค้าทางการเกษตรในการน าไปผลติเป็นเอทานอล      
ทีเ่ป็นวตัถุดบิส าคญัของการผลติแก๊สโซฮอลซ์ึง่ เป็นการสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่อาชพีเกษตรกรรมภายในประเทศไทย
ไดอ้กีดว้ย  
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 ส าหรับการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้เลือกกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดตัวอย่างในการศึกษา เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศไทย ท าให้เป็นจงัหวดัแรกที่มีการ
จ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ อี20 โดยปจัจุบนัมสีถานีบรกิารน ้ามนั แก๊สโซฮอล์ E20 ทัง้สิน้ 1,764 แห่ง แบ่งเป็นของ 
ปตท. 914 แห่ง บางจาก 654 แห่ง ปตท.บรหิารธุรกจิคา้ ปลกี 115 แห่ง ไทยออยล์ 1 แห่ง เชลล์ 35 แห่ง และ        
เชฟรอน (ไทย) 45 แห่ง (กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน, อนิทราเน็ต. 2556) 
 จากเหตุผลดงักล่าว จงึเป็นที่มาของการวเิคราะห์พฤตกิรรมการเลอืกใช้น ้ามันเชือ้เพลงิของพฤติกรรม
การตดัสนิใจในการเลือกเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขบัขี่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิจัยครัง้นี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางภาครัฐบาล เอกชน และ
ผูป้ระกอบการ อกีทัง้สง่ผลต่อประเทศชาตใินการลดการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ และเป็นการส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน
ทดแทนทีเ่กดิจากทรพัยากร ภายในประเทศใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการ หน่วยงานดา้นพลงังานทดแทนทัง้ภาครฐับาลและเอกชนใน
การด าเนินการพฒันาน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผูข้บัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 
7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้ทราบถงึความพงึพอใจโดยรวมและพฤตกิรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E20 ของผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อเป็นประโยชน์และอา้งองิต่อผูท้ีส่นใจในการหนัมาใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิทดแทนแก๊สโซฮอล ์E20 ของ
ผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพสมรส 
 ระดบัการศกึษา 
 รายได ้
 อาชพี 

พฤติกรรมการตดัสินใจเติมน ้ามนัแกส๊โซฮอล ์E20 

 การตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ  
 การตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น  
 การตดัสนิใจโดยความเขา้ใจ  
 การตดัสนิใจดว้ยอารมณ์  

 

ทัศนคตด้ิานส่วนประสมทางการตลาด  
 ดา้นผลติภณัฑ ์ 
 ดา้นราคา  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อการเติมน ้ามนั
แกส๊โซฮอล ์E20 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูข้บัขีร่ถยนต์ทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้
และอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขบัขี่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล           
ไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 ของผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 3. ความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ผู้วิจยัได้น าแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ของ              
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57) มาใชเ้ป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เช่น 
อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ ด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีพฤติกรรม             
การตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร    
แตกต่างกนั 
 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจ ัยได้อ้าง
แนวความคดิทฤษฎเีกีย่วกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของศริวิรรณ เสรรีตัน์ ; และคณะ. (2546: 53-55) ซึ่ง
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาด และแนวคดิ
ทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคตขิอง Schiffman; & Kanuk. (2000: 200) ซึง่มอีงคป์ระกอบของทศันคตทิีไ่ดน้ ามาซึง่ ไดแ้ก่ 
สว่นของความรูส้กึ และส่วนของความเขา้ใจ น ามาใชใ้นการออกแบบกรอบแนวความคดิมาเป็นแนวทางและเป็น
ทฤษฎอีา้งองิในการก าหนดแบบสอบถามงานวจิยัเพื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
ของผู้ใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร เกี่ยวกบัทศันคติต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ไดอ้า้งองิแนวคดิและทฤษฎจีาก  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ได้กล่าวถึงทฤษฎโีมเดลของบุคคล (Model of man) หรอืทศันะ 4 ประการในการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Four views of consumer decision marking) ว่าเป็นทฤษฎทีีก่ล่าวถงึทศันะส าคญั             
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาเหตุและวธิกีารซึง่บุคคลตดัสนิใจซือ้ ซึง่เป็นโมเดลทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค โดยโมเดลนี้ไดแ้บ่งลกัษณะการตดัสนิใจซือ้ไว ้4 โมเดล ประกอบดว้ย การตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ 
การตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น การตดัสนิใจโดยความเขา้ใจและการตดัสนิใจด้วยอารมณ์  มาเป็นแนวทางและ
เป็นทฤษฎอีา้งองิในการก าหนดแบบสอบถามงานวจิยัเพื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 ของผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ได้อ้างองิจากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของ           
อุทยัพรรณ สดุใจ (2545: 7) นี้มาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัความรูส้กึทางบวกหรอืทางลบทีเ่กดิ
จากการประเมนิความพงึพอใจโดยรวมเกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของ
ผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 5. จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง งานวจิยัยงัไม่ไดร้ะบุถงึน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เป็นเพยีงน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E10 เท่านัน้ โดยกล่าวตวัแปรลกัษณะประชากรศาสตร ์ทศันคต ิความรูค้วามเขา้ใจ แนวโน้มพฤตกิรรม มาใชเ้ป็น
ตวัแปรในงานวจิยัขา้งตน้  ยกเวน้ งานวจิยัของสรญัพร สวุรรณประสพ (2551) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนิน
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ชวีติของผู้ขบัขีร่ถยนต์ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยไม่ไดร้ะบุประเภทของ
รถยนตใ์นงานวจิยั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจเลอืกปจัจยัดา้นทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดและความพงึพอใจ   
ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจในการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขบัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคล              
ไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มาท าการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีข่บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่และเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นเกณฑอ์ายุของผูท้ีส่ามารถมใีบอนุญาตขบัขี่
ไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ที่ขบัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่และเติมน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล์ E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นเกณฑ์อายุของผู้ที่สามารถมี
ใบอนุญาตขบัขีไ่ดถู้กตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนดตวัอย่างโดยการ
ค านวณจากสตูรทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชบญัชา. 2546: 26) ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 
95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่จ านวนตวัอย่าง 4% หรอืเท่ากบัจ านวน 
15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง โดยแบ่งออกเป็น           
4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์มจี านวน 6 ขอ้ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และอาชพี เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Response Question) 
แบบใหเ้ลอืกตอบหลายขอ้ (Multiple Choice) 
 ส่วนที่ 2 ส่วนทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเติม
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยแบ่งตามดา้นต่างๆ ดงันี้ ดา้นผลติภณัฑ ์จ านวนค าถาม 4 ขอ้ (α = 0.730) ดา้นราคา 
จ านวนค าถาม 3 ขอ้ (α = 0.838) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวนค าถาม 3 ขอ้ (α = 0.709) ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด จ านวนค าถาม 3 ขอ้ (α = 0.830) โดยใชค้ าถามปลายปิด (Close – Ended Response 
Question) เป็นลกัษณะการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชก้ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนที ่3 ส่วนทีเ่ป็นพฤตกิรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ประกอบด้วยด้าน 4 ด้านโดยมี
จ านวนดา้นละ 2 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นดงันี้ การตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ (α = 0.745) การตดัสนิใจโดยคลอ้ย
ตามคนอื่น (α = 0.827) การตดัสนิใจโดยความเขา้ใจ (α = 0.896) และการตดัสนิใจดว้ยอารมณ์ (α = 0.731)   
โดยใชค้ าถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) เป็นลกัษณะการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ใชก้ารใหค้ะแนนแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนที ่ 4 ส่วนทีเ่ป็นแบบสอบถามความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยมี
จ านวนค าถาม 1 ขอ้ โดยใชค้ าถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) เป็นลกัษณะการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชก้ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
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 การเกบ็และการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Method) โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ มาจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คอื ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื และขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ไดศ้กึษา
คน้ควา้จากนิตยสาร หนังสอืพมิพ ์ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง อนิเตอรเ์น็ต (Internet) และต าราทางวชิาการเกีย่วกบั
การตลาดเพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 
 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และการวเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพื่อการวจิยั
ทางสงัคมศาสตร ์
 
ผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัครัง้นี้สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 1. ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ซึง่มจี านวน 225 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 อายุ 25 - 31 ปี ซึง่มจี านวน 181 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ มจี านวน 207 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 51.8 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 272 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
68.0 อาชพีพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน จ านวน 151 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.7 และมรีายได ้20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 153 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 
 2. ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตดิา้น
ผลติภณัฑ์น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ด้านราคาและด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมทัง้ 3 ด้านมทีศันคตอิยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.593 3.574 และ 3.789 ตามล าดบั และดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมทีศันคติ
อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.228 
 3. ขอ้มลูพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ผลการวเิคราะหพ์บว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิและการตดัสนิใจ
ด้วยอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.895 และ 3.915 ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่นและการตดัสนิใจโดยความเขา้ใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.288 และ 3.421 ตามล าดบั 
 4. ขอ้มูลความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจ
โดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิ
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.910 
 5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
     5.1 เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดา้นการตดัสนิใจโดยเกณฑ์
เศรษฐกจิและการตดัสนิใจโดยคล้อยตามผู้อื่นแตกต่างกนั โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E20 ของผูใ้ชร้ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจโดยเกณฑ์
เศรษฐกจิและการตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น มากกว่า เพศหญงิ 
     5.2 อายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ใช้รถยนต์            
นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ, การตดัสนิใจโดย
คลอ้ยตามผูอ้ื่น, การตดัสนิใจโดยความเขา้ใจ และการตดัสนิใจดว้ยอารมณ์ แตกต่างกนั 
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     5.3 สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของผูใ้ช้
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น แตกต่างกนั 
     5.4 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของผูใ้ช้
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจดว้ยอารมณ์แตกต่างกนั 
     5.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑ์
เศรษฐกจิ โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น โดยความเขา้ใจ และดว้ยอารมณ์ แตกต่างกนั 
     5.6 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของผูใ้ชร้ถยนต์นัง่
สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจโดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ การตดัสนิใจโดยความ
เขา้ใจ และการตดัสนิใจดว้ยอารมณ์แตกต่างกนั 
     5.7 ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.439 แสดงว่า 
ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคม ีทศันคติดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพิม่ขึน้ จะท าใหม้พีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่นเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
     5.8 ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ด้วยอารมณ์ โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.211 แสดงว่า            
ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคม ีทศันคตดิา้นส่วน
ประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดยรวมเพิม่ขึน้ จะท าให้มพีฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
    5.9 ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ด้วยอารมณ์ โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.101 แสดงว่า            
ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและมีทศิเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคม ีความพงึพอใจโดยรวมน ้ามนั
แก๊สโซฮอล์ E20 เพิม่ขึน้ จะท าใหม้พีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยความเขา้ใจ เพิม่ขึน้                
ในระดบัต ่า 
 5.10 ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.139 แสดงว่า ตวั
แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคม ีความพงึพอใจโดยรวมน ้ามนั
แก๊สโซฮอล์ E20 เพิม่ขึน้ จะท าให้มพีฤติกรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ดว้ยอารมณ์ เพิม่ขึน้ใน
ระดบัต ่า 
  
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจ สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1. เพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ และโดย
คล้อยตามผู้อื่น แตกต่างกนั หมายความว่า เพศชาย มพีฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดย
เกณฑเ์ศรษฐกจิ และโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น มากกว่า เพศหญงิ อาจเนื่องมาจากผูข้บัขีร่ถยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
และมหีน้าทีใ่นการจดัหาเงนิเป็นหลกัของครอบครวั ดงันัน้จงึดูภาวะเศรษฐกจิของราคาน ้ามนัเป็นพเิศษ อกีทัง้           
การบอกต่อกนัระหว่างกลุ่มผู้ขบัขี่รถยนต์ส่วนใหญ่อาจเป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  พรทิพย ์            
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วรกจิ โภคาทร (2529: 312 –315) ทีก่ล่าวว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญงิทีต่่างกนัส่งผลให้ 
การสือ่สารของชายและหญงิต่างกนั 
 2. อายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ โดยความ
เขา้ใจ คล้อยตามผูอ้ื่น และด้วยอารมณ์ แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ นัน้ช่วง  
อายุ 32 - 38 ปี มีพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดยเกณฑ์เศรษฐกจิมากกว่าช่วงอายุอื่น              
อาจเนื่องมาจากเป็นช่วงอายุที่มภีาระด้านครอบครวัจงึต้องค านึงภาวะทางเศรษฐกจิก่อนตดัสนิใจเติมน ้ามนั ใน
ด้านด้วยอารมณ์ ช่วงอายุ 25-31 ปี มพีฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มากกว่าช่วงอายุอื่น            
อาจเนื่องมาจากเป็นวยัทีต่้องศกึษาหาขอ้มูลเกีย่วกบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ก่อนตดัสนิใจเตมิ ในดา้นโดยคลอ้ย
ตามผูอ้ื่น ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 18 - 24 ปี มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มากกว่าช่วงอายุ
อื่น อาจเนื่องมาจากเป็นวยัที่เมื่อได้รบัค าแนะน าจากดารา คนที่มชีื่อเสยีง หรอืแม้กระทัง่เพื่อนกม็สี่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 และในด้านด้วยอารมณ์ ผู้บรโิภคที่มชี่วงอายุ 25 - 31 ปี มพีฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มากกว่าช่วงอายุอื่น อาจเนื่องมาจากเป็นวยัที่เพิง่เริม่ท างานและต้องการ
ยอมรบัทางสงัคมเมื่อเขา้สูว่ยัท างาน อกีทัง้เป็นวยัทีส่ามารถหาเงนิไดเ้องจงึอาจตดัสนิใจเตมิน ้ามนัตามความรูส้กึ
ชอบในสถานีบรกิารน ้ามนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิศา มจีนิดา. (2553: 18) กล่าวว่า กลุ่มผูบ้รโิภคที่มี
ช่วงอายุที่แตกต่างกนัย่อมมคีวามต้องการที่แตกต่างกนัตัวอย่างผู้บรโิภควยัรุ่นจะต้องการเครื่องแต่งกายตาม
แฟชัน่ กลุ่มวยักลางคนจะซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นส าหรบัครอบครวัและชุดท างาน 
 3. สถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น 
แตกต่างกนั หมายความว่า สถานภาพสมรสโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนั
แก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น มากกว่า สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั อาจเน่ืองมาจากสถานภาพโสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ส่งผลถงึอทิธพิลจากการบอกต่อระหว่างเพื่อนมผีลต่อการตดัสนิใจเตมิเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัสายฝน ปราบคช (2548) ไดท้ าการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชแ้ก๊สโซฮอล์
ของผูใ้ช ้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลือกใช้
แก๊สโซฮอลแ์ตกต่างกนั 
 4. ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตัดสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ด้วยอารมณ์ 
แตกต่างกนั โดยระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจดว้ยอารมณ์ในการเติมน ้ามนั แก๊สโซฮอล์ E20 
อาจเนื่องมาจากเพื่อการยอมรบัทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายฝน ปราบคช (2548) ไดท้ าการศกึษา
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูใ้ช ้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ตกต่างกนั 
 5. รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดยเกณฑ์
เศรษฐกิจ โดยคล้อยตามผู้อื่น แตกต่างกนั โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
พจิารณาภาวะเศรษฐกจิและคลอ้ยตามผูอ้ื่นมากที่สุด เพราะมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่มาก ด้านการตดัสนิใ จโดย
คลอ้ยตามผูอ้ื่น ผูบ้รโิภครายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท เป็นช่วงรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนไม่มากและ          
ไม่น้อยจนเกินไปที่สามารถตัดสนิใจตามการบอกต่อของเพื่อนหรือคนที่มีชื่อเสยีง ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน           
ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสินใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ และโดยความเขา้ใจ แตกต่างกนั 
โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งผู้บรโิภครายได้เฉลี่ยช่วงนี้มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจด้วย
อารมณ์และความเขา้ใจมากทีส่ดุ อาจเน่ืองจากการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพื่อช่วยยดือายุการใชง้าน
เครื่องยนต์ของผู้ขบัขี ่เนื่องจากมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนไม่มาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  สายฝน ปราบคช 



9 
 

(2548) ไดท้ าการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูใ้ช ้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รายไดร้วมเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ตกต่างกนั 
 6. อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ โดย
ความเขา้ใจและดว้ยอารมณ์ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
เกณฑเ์ศรษฐกจิ พบว่า อาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ เป็นอาชพีทีม่กีารตดัสนิใจจากภาวะเศรษฐกจิและ
ราคาน ้ามนัที่เพิม่ขึน้มากกว่าอาชพีอื่น อาจเนื่องมาจากเป็นอาชพีที่มรีายรบัไม่มากนักและได้รบัขอ้มูลข่าวสาร              
ทางหน่วยงานราชการมาก ด้านความเข้าใจและด้วยอารมณ์ พบว่า อาชีพพนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน                       
จะท าการค้นคว้าขอ้มูลเกี่ยวกบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพื่อท าการพจิารณาก่อนตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 มากกว่าอาชพีอื่น โดยมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดา้นความเขา้ใจและดว้ยอารมณ์
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเติมน ้ามัน            
แก๊สโซฮอล ์E20 ของผูข้บัขีร่ถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูข้บัขีร่ถยนต์ทีใ่ชบ้รกิาร
เติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 จากสถานีบรกิารน ้ามนั ปตท. และ บางจาก ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 แตกต่างกนั 
 7. ทศันคติด้านราคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจเติมน ้ามัน              
แก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนักนั กล่าวคอื ถ้าราคา
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพิม่ขึน้ จะท าใหม้พีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า และทศันคตดิา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถ้าดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพิม่ขึน้ไม่ว่าจะเป็นสถานีบรกิารน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้
หรอืแม้จุดหวัจ่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 เพิม่ขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20  
โดยเกณฑ์เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรญัพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศ้กึษา
พฤติกรรมการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขบัขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ทศันคติด้านเครื่องมือทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นราคาและทศันคตดิา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิ
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในดา้นการใชต่้อการเลกิใชใ้นอนาคตและการบอกต่อผูอ้ื่นใหเ้ตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล์E20 
 8. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑน์ ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนั
แก๊สโซฮอล ์E20 โดยคล้อยตามผูอ้ื่น โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่าและทศิทางเดยีวกนั ทศันคติด้าน
ราคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตาม
ผู้อื่น โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนข้างต ่าและทิศทางเดียวกนั ทศันคติด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ามนั            
แก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและทศิทางเดยีวกนั ทศันคตดิา้นการส่งเสรมิการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20            
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัค่อนข้างต ่าและทิศทางเดยีวกนั  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรญัพร สุวรรณประสพ (2552) ได้ศกึษา
พฤติกรรมการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขบัขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ทศันคติด้านเครื่องมือทาง
การตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเติมน ้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ในด้านการใช้ต่อการเลิกใช้ในอนาคตและการบอกต่อผู้อื่นให้เติมน ้ ามัน               
แก๊สโซฮอล ์E20 
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 9. ทศันคตดิา้นการส่งเสรมิการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยความเขา้ใจ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สรญัพร สวุรรณประสพ (2552) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของผูข้บัขีร่ถยนต์
ในกรุงเทพมหานครทศันคติด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 ในดา้นการใชต่้อการเลกิใชใ้นอนาคตและการบอกต่อผูอ้ื่นใหเ้ตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล์E20 
 10. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑน์ ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนั
แก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและทศิทางเดยีวกนั ทศันคตดิา้นราคาน ้ามนั
แก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ด้วยอารมณ์ โดยมมีี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าและทศิทางเดียวกนั ทศันคติด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ด้วยอารมณ์ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั
ค่อนขา้งต ่าและทศิทางเดยีวกนั ทศันคตดิ้านการส่งเสรมิการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและทศิทาง
เดียวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สรญัพร สุวรรณประสพ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเติมน ้ามัน               
แก๊สโซฮอล ์E20 ของผูข้บัขีร่ถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ทศันคติดา้นเครื่องมอืทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
ในดา้นการใชต่้อการเลกิใชใ้นอนาคตและการบอกต่อผูอ้ื่นใหเ้ตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล์E20 
 11. ความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยความเขา้ใจ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนักนั และ
ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตัดสนิใจเตมิน ้ามนั
แก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั เพราะถ้าหากความพงึพอใจ
เพิม่ขึน้จะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพิม่ขึน้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากความรูส้กึชอบ
ในสถานีบรกิารน ้ามนัเมื่อยิง่พอใจกจ็ะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ณ สถานีบรกิารนัน้ๆ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรนิ จัน่ตระกลู (2547) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อสถานีบรกิาร
น ้ามนั ปตท. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. พฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ ผูป้ระกอบควรใหค้วามส าคญั
กบัเพศชาย อายุ 32-38 ปี มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ประกอบอาชีพขา้ราชการ / 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ เนื่องจากกลุ่มผู้บรโิภคเหล่านี้จะสามารถท าให้เกดิพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิมากทีส่ดุ 
 พฤตกิรรมการตดัสนิใจโดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น ผูป้ระกอบควรใหค้วามส าคญักบัเพศชาย  อายุ   18 - 24 ปี  
สถานภาพสมรสโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชพี
พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคเหล่านี้มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น มากทีส่ดุ    
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 พฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ ผูป้ระกอบควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภค 
อายุ 25 - 31 ปี การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท ประกอบอาชพี
พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคเหล่านี้มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
ดว้ยอารมณ์ มากทีส่ดุ 
 พฤติกรรมการตัดสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 โดยความเขา้ใจ ผู้ประกอบควรให้ความส าคญักบั
ผูบ้รโิภค อายุ 25 - 31 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคเหล่านี้มพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยความเขา้ใจ มากทีส่ดุ 
 2. ผู้ประกอบการควรก าหนดราคาขายปลกีน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ที่ถูกกว่าน ้ามนัเบนซนิชนิดอื่นๆ 
ในขณะนี้ และให้ผู้บริโภคเห็นว่า การตัดสินใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย               
ได้อย่างชดัเจน กระตุ้นใหผู้้บรโิภคเกดิความมัน่ใจในการใชน้ ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 และพฒันาเป็นการใช้ต่อไป
เรื่อยๆ ในอนาคต โดยเป็นพลงังานทางเลอืกทดแทนให้แก่ผู้บรโิภคได้ และยงัช่วยการลดการน าเขา้พลงังาน
เชือ้เพลงิจากต่างประเทศไดอ้กีทางหนึ่ง เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นราคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ   
 3. ผู้ประกอบการควรมกีารจดัการดูแลสถานีบรกิารน ้ามนัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครใหค้รอบคลุมมากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคอาจมกีารเลอืกเขา้สถานีบรกิารจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 พจิารณาจากท าเลที่ตัง้ใกล้ที่พกัอาศยั จึงท าให้ประหยดัต่อการเดนิทางของผู้บริโภคที่จะเลอืกเติมน ้ามนั          
แก๊สโซฮอล ์E20 อกีทัง้ควรท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าสามารถหาสถานีบรกิารน ้ามนัทีจ่ าหน่ายเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 ได้ง่าย  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายน ้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยเกณฑเ์ศรษฐกจิ  
 4. ผู้ประกอบการควรสร้างความสนใจกบักลุ่มผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรมการตดัสนิใจในการบอกต่อๆ            
กนัระหว่างเพื่อนมผีลต่อการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยบรษิทัทีจ่ดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ควรมีการสร้างความเข้าใจในคุณภาพน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 และเกดิความพอใจ
ให้บรกิารที่สถานีบรกิารน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อให้เกดิการบอกต่อกนัในกลุ่มผู้บรโิภค รวมไปถึงการจดัท า
ส่งเสรมิการตลาดทีท่ าใหผู้้บรโิภครบัรูแ้ละสนใจ โดยการแนะน าจากคนมชีื่อเสยีง ดารา เพื่อใหเ้กดิการพจิารณา
ตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดน ้ามนั           
แก๊สโซฮอล ์E20 โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 โดยคลอ้ยตามผูอ้ื่น  
 5. ผูป้ระกอบการทีจ่ดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ควรมกีารร่วมมอืกบั
สถาบนัทางการเงนิ เพื่อจดัโปรโมชัน่คนืเงนิค่าน ้ามนัเมื่อช าระผ่านบตัรเครดติ เพราะถ้าหากผูบ้รโิภคพบว่า สถานี
บรกิารน ้ามนัร่วมมอืกบัสถาบนัทางการเงนิ เพื่อจดัโปรโมชัน่คนืเงนิค่าน ้ามนัเมื่อช าระผ่านบตัรเครดติ อาจเป็นการ
กระตุ้นใหผู้บ้รโิภคหนัมาเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มากขึน้พรอ้มทัง้ช่วยใหผู้บ้รโิภคลดค่าใชจ้่ายได ้รวมถงึการ
จดัท าบตัรสมาชกิผ่านทางสถานีบรกิารน ้ามนัของบรษิทั เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจในน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
มากขึ้นและตัดสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มากขึ้นเช่นกนั เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ทศันคติด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20  
โดยความเขา้ใจ  
 6. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในดา้นราคาน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ทีถู่กกว่าน ้ามนัเบนซนิชนิดอื่น
และดา้นผลติภณัฑ์ทีเ่ครื่องยนต์รองรบั อกีทัง้ดา้นการใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ทีเ่ขา้มาเตมิน ้ามนัในสถานีบรกิาร
น ้ามนั เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 
ดว้ยอารมณ์ของผูบ้รโิภค ควรสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนัและในตวัคุณภาพน ้ามนั
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แก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อให้ผู้บริโภคมคีวามเชื่อมัน่และคงไว้ซึ่งการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 เนื่องจาก
ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรม          
การตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์  
 . ผูป้ระกอบการทีท่ าการจดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ควรมเีผยแพร่
ข้อมูลการเลือกเติมน ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 จะสามารถช่วยลดลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมโลกได้อกีทางหนึ่ง อกีทัง้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อช่วยลด        
การปล่อยแก๊สเรอืนกระจก รวมถึงการท าให้ผู้บรโิภคมคีวามรูส้กึว่าตนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโลก 
เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจ
โดยรวมที่มต่ีอการเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเติมน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
E20 โดยความเขา้ใจ  
 8. ผูป้ระกอบการทีจ่ดัจ าหน่ายน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ควรรกัษาความสะอาด 
ความปลอดภยั ความสะดวกสบายที่เข้าไปรบับริการการเติมน ้ามนัเพราะจะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความชอบและ            
จะมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจกลบัมาเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ในสถานีบรกิารน ้ามนัทีผู่บ้รโิภครูส้กึพงึพอใจ เพราะ
ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 เพราะรูส้กึชอบในสถานีบรกิารน ้ามนัทีผู่บ้รโิภคได้
เขา้ไปใชบ้รกิารเตมิน ้ามนั เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ดว้ยอารมณ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านัน้อาจท าใหก้ารศกึษา
ไม่ครอบคลุม ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรท าการศกึษากลุ่มประชากรทัว่ประเทศหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงเพื่อท า
ใหผ้ลการศกึษาครอบคลุมมากทีส่ดุ 
 2. ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจ-เชงิประมาณโดยใชแ้บบสอบถาม ซึง่ค าตอบทีไ่ดร้บัอาจ 
ไม่ครอบคลุมปญัหาทัง้หมด ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรท าการศกึษาเชงิคุณภาพเพิม่เตมิเพื่อใหไ้ดค้ าตอบ
และรายละเอยีดเชงิลกึมากยิง่ขึน้ (In-Dept- Interview) 
 3. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีจ่ะใชใ้นการวจิยัใหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อสามารถอธบิายถงึพฤตกิรรม
การตดัสนิใจเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ไดล้ะเอยีดและสมบรูณ์ยิง่ขึน้
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