ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่ร ถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจํานวน 400
คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใชสถิติ
ทดสอบคาที การวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุสวนใหญอยูในชวง 25 - 31 ป มี
สถานภาพสมรสโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอสวน
ใหญ 20,001 – 30,000 บาท และมีอาชีพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน
2. ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา ทัศนคติดานผลิตภัณฑ
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 และทัศนคติดานชองทางการจัด
จําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมอยูใ นระดับดี และทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยรวมอยูในระดับดีมาก
3. พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจโดย
เกณฑเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับมาก พฤติกรรมการตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่นโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง พฤติกรรมการตัดสินใจโดยความเขาใจโดยรวมและพฤติกรรมการตัดสินใจดวย
อารมณโดยรวมอยูในระดับมาก
4. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมอยูในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1. ผูบริโภคที่มีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจและการตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูบริโภคที่มีอายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น และการตัดสินใจดวยอารมณของผูขับขี่รถยนตนั่ง

สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
ผูบริโภคที่มี ส ถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 โดยคลอ ยตามผู อื่น ของผู ขั บขี่ ร ถยนตนั่ ง สว นบุ คคลไม เกิ น 7 ที่ นั่ ง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูบริโ ภคที่มี ร ะดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น การตัดสินใจโดยความเขาใจ และ
การตัดสินใจดวยอารมณของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูบริโภคที่มีอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยความเขาใจ และการตัดสินใจดวยอารมณ ของผู
ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางและมี ทิศทางเดียวกัน และการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดา นอารมณ มี
ความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําในทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
3. ความพึง พอใจโดยรวมที่ มีต อ การเติ มน้ํ า มั น แก ส โซฮอล E20 มี ค วามสั มพั น ธ กั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจและดวยอารมณ มีความสัมพันธ
ในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
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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 data was described as percentage,
mean, standard deviation. t-test, one-way analysis of variance and Pearson product
moment correlation coefficient was used in data analysis by computer program.
The findings were as follows:
1. Regarding to the demographic factors, Most respondents were male, aged 2531 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.
2. 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.
3. 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.
4. Overall satisfaction with fueling gasohol E20 was found at high level.
The results of hypotheses testing were as follows:
1. Consumer with different gender have decision behavior on gasohol E20 by
economic criterion and comformity for personal passenger vehicle of less than 7 seats in
bangkok metropolis different at statistically significant levels of 0.01.
Consumer with different age have decision behavior on gasohol E20 by
economic criterion, by comformity and by emotions for personal passenger vehicle of less
than 7 seats in bangkok metropolis different at statistically significant levels of 0.01.

Consumer with different marital status have decision behavior on gasohol E20
by comformity for personal passenger vehicle of less than 7 seats in bangkok metropolis
different at statistically significant levels of 0.01.
Consumer with different education level have decision behavior on gasohol E20
by emotions for personal passenger vehicle of less than 7 seats in bangkok metropolis
different at statistically significant levels of 0.01.
Consumer with different average revenue per month have decision behavior on
gasohol E20 by economic criterion, by comformity, by cognitive and by emotions for
personal passenger vehicle of less than 7 seats in bangkok metropolis different at
statistically significant levels of 0.01.
Consumer with different career have decision behavior on gasohol E20 by
economic criterion, by cognitive and by emotions for personal passenger vehicle of less
than 7 seats in bangkok metropolis different at statistically significant levels of 0.01.
2. 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 at statistically significant levels of 0.01.
3. For 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 at statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดี เนื่องจากความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางยิ่ง
จาก รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิส ร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไ ดเสียสละเวลาอัน มีค า
นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ในการใหคําแนะนําชวยเหลือ และตรวจแกไข
ขอบกพรองในการทําสารนิพนธครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย ดร.อัจฉรียา
ศักดิ์นรงค ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ และเปนกรรมการ
ตลอดจนใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานในภาควิช า
บริห ารธุร กิจ คณะสัง คมศาสตรมหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ และคณาจารย ใ นโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ไดอบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนยิ่งแกผูวิจัย
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดา ผูดูแลเอาใจใส และเปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้
พรอมทั้งไดใหการอบรม เลี้ยงดู และสั่งสอนใหผูวิจัยเปนคนดี มีมานะ ขยัน และอดทน ตลอดจน
ทุกๆ คนในครอบครัวที่ใหคําแนะนําที่ดีมีคุณคา ทําใหผูวิจัยสามารถจัดทําวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวง
ไดดี
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
คําถาม เพื่อนๆ ทุกทาน ตลอดจนผูที่ชวยเหลือทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความรวมมือ และเปน
ประโยชนในการทําสารนิพนธครั้งนี้
คุณประโยชน และความดีอัน พึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูช า
พระคุณของ บิดา มารดา ญาติๆ บูรพคณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมี
คุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา
ธนากร วุฒิมาปกรณ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปจจุบันประเทศตางๆทั่วโลก ไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต โดย
ไดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ที่เปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากปโตรเลียม โดยนําเอาวัตถุดิบจาก
ผลิตผลทางการเกษตรตางๆ ที่มีเหลือเกินความตองการใชบริโภคมาผลิตเปนเอทานอล อาทิ ออย
(กากน้ํ าตาล) ขาวโพด และมั น สําปะหลัง สําหรั บประเทศไทยรัฐ บาลมีน โยบายสง เสริมและ
สนับสนุนการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงเชนเดียวกัน โดยการนําเอทานอลมาผสมกับน้ํามันเบนซิน
เรียกวา “ น้ํามันแกสโซฮอล ”
ดังนั้น น้ํามันแกสโซฮอลจึงถือไดวาเปนพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากชวยใหการใชน้ํามันเบนซินออกเทนมีปริมาณที่ลดลง แลวยังสงผลใหปริมาณการ
นําเ ขาน้ํามันดิบ และน้ํามันเบนซินจากตางประเทศลดลง ทําใหประเทศไทยสามารถลดการขาดดุล
ทางการคาระหวางประเทศ อีกทั้งยังสงเสริมใหเกษตรกรไทยมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคา
ทางการเกษตรในการนําไปผลิตเปนเอทานอลที่เปนวัตถุดิบสําคัญของการผลิตแกสโซฮอลซึ่ง เปน
การสรางศักยภาพใหแกอาชีพเกษตรกรรมภายในประเทศไทยไดอีกดวย
ในตางประเทศที่มีการนําน้ํามัน แกสโซฮอลมาใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และบราซิล ไดใชเอทานอลผสมกับน้ํามันเบนซินในสัดสวนที่แตกตางกัน
ไป เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเอทานอลในปริมาณ 10 % และบราซิล ใชในปริมาณสูงสุดถึง 24
% สวนการผลิตน้ํามันแกสโซฮอลในประเทศไทยนั้น ไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของน้ํามั น
แกสโซฮอลที่จําหนายในประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2545 โดยใชเอทานอลที่มี
ความบริสุทธิ์ 99.5 % นํามาผสมกับน้ํามันเบนซิน ในสวนน้ํามันแกสโซฮอล E20 คือ น้ํามันแกส
โซฮอลที่ไดจากการผสมน้ํามัน เบนซินพื้นฐาน 80% และเอทานอลความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 ที่
20% เรียกทั่วไปวา “อี 20" โดยประเทศไทยเริ่มมีการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล อี 20 ณ สถานี
บริการน้ํามัน ตั้งแตป 2551 (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, อินทราเน็ต. 2556)
หลังจากรัฐบาล ยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 สงผลให
ปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอลเพิ่มมากขึ้น โดยเทียบระหวางเดือนธันวาคม 2555 กับมกราคม
2556 พบวา ปริมาณการใชแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น จาก 13.58 ลานลิตรตอวัน เปน 17.70 ลานลิตรตอ
วัน หรือเพิ่มขึ้น 4.12 ลานลิตรตอวัน แบงเปนการใชแกสโซฮอล 91 เพิ่มจาก 6.31 ลานลิตรตอวัน
เปน 7.43 ลานลิตรตอวัน แกสโซฮอล 95 เพิ่มจาก 5.63 ลานลิตรตอวัน เปน 7.26 ลานลิตรตอวัน
E20 เพิ่มจาก 1.49 ลานลิตรตอวัน เปน 1.80 ลานลิตรตอวัน และอี 85 เพิ่มจาก 1.6 แสนลิตรตอวัน
เปน 1.9 แสนลิตรตอวัน ทําใหการใชเอทานอลโดยรวม จะเพิ่มขึ้นจาก 1.4 ลานลิตรตอวัน เปน 2.1
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ลานลิตรตอวัน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว และคาดวา ยอดใชเอทานอลจะอยูที่ 2.5 ลานลิตรตอวัน
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน, อินทราเน็ต. 2556)
การใชน้ํามันแกสโซฮอล ในชวง 8 เดือนแรกของป 2556 มีการใชเฉลี่ยอยูที่ระดับ 20.4
ลานลิตรตอ วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 76.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในเดือนสิงหาคม 2556 มี
การใชน้ํามันแกสโซฮอลที่ ระดับ 21.2 ลานลิตรตอวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2556 รอยละ 2.7
สาเหตุเนื่องมาจากการยกเลิกการใช นามันเบนซิน 91 และสถานีบริการที่จําหนายเบนซิน 91 อยู
เดิมไดเปลี่ยนมาจําหนายเบนซิน 95 และแกสโซฮอล สงผลใหยอดการใชน้ํามันแกสโซฮอลทุกชนิด
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การใชน้ํามันแกสโซฮอล (E20) คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของปริมาณการใช
น้ํามันเบนซินทั้งหมด โดยในเดือนสิงหาคม 2556 มีปริมาณการใชเฉลี่ยที่ระดับ 2.9 ลานลิตรตอวัน
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 181.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2556 รอยละ 6.1 ทั้งนี้การใชน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 มีการขยายตัว อยางตอเนื่องตามนโยบายสงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอลทดแทน
น้ํามันเบนซิน (สํานักงานนโยบายละแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. 2556)
รถยนตที่จะใชน้ํามัน อี 20 ไดจ ะตองเปนรถยนตที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยวัส ดุชิ้น สวน
ตางๆ ทั้งที่เปน โลหะ ยาง พลาสติก ตองทนตอการใชงานกับเอทานอลไดดีและตองมีการปรับปรุง
ระบบตางๆ ของ เครื่องยนตและอุปกรณควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงตามคุณสมบั ติของเชื้อเพลิงเมื่อมี
เอทานอลเปนสวนผสมในอัตราสวนที่แตกตางกันตั้งแตเชื้อเพลิงที่ไมมีเอทานอลเปนสวนผสม จนถึง
มีเอทานอลสูงสุด ถึง 20%ทั้งนี้เพื่อใหเครื่องยนตทํางานอยางสมบรูณเต็มประสิทธิภาพ
ในสวนของผูใชรถยนตที่รองรับการใชงานแกสโซฮอล E20 นอกจากจะสามารถใชแกสโซฮอล E20
ยังสามารถเลือกใชแกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 น้ํามันเบนซิน 91 และน้ํามันเบนซิน 95 เปน
เชื้อเพลิงได ทั้งนี้ท างหนวยงานของทางภาครัฐ บาลและผูใหบริการสถานีบริการน้ํามัน จึงมีการ
รณรงคผานสื่อตางๆ เพื่อใหผูใชรถยนตไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชแกสโซฮอล
E20 เพื่อเปนการกระตุนใหผูใชรถยนตเลือกใชแกสโซฮอล E20 เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
รถยนตที่สามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไดโดยสวนใหญแลว คือรถยนตนั่งสวนบุคคล
ไมเกิน 7 คน สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก ป พ.ศ. 2554 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนมีจํานวน 286,590 คัน จากจํานวนรถ
ทั้งหมด 799,444 คัน คิดเปนรอยละ 35.85 ของจํานวนรถยนตทั้งหมด สวนในป พ.ศ. 2555 รถยนต
นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนมีจํานวน 451,651 คัน จากจํานวนรถทั้งหมด 1,057,190 คัน คิดเปนรอย
ละ 42.72 ของจํานวนรถยนตทั้งหมด และในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม ปพ.ศ. 2556 มีจํานวน
419,439 คัน จากจํานวนรถทั้งหมด 950,023 คัน คิดเปนรอยละ 44.15 ของจํานวนรถยนตทั้งหมด
ดังนั้นจะเห็นไดวาจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่แลว จึง
สงผลใหมีอัตราการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต (สํานักมาตรฐานงานทะเบียน
และภาษีรถ กรุงเทพมหานคร. 2556)
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกกรุง เทพมหานครเปน จังหวัดตัวอยางในการศึกษา
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงที่เปนศูนยกลางการคมนาคมของประเทศไทย ทําใหเปน
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จังหวัดแรกที่มีการจําหนายแกสโซฮอล E20 โดยปจจุบันมีสถานีบริการน้ํามัน แกสโซฮอล E20
ทั้งสิ้น 1,764 แหง แบงเปนของ ปตท. 914 แหง บางจาก 654 แหง ปตท.บริหารธุรกิจคา ปลีก 115
แหง ไทยออยล 1 แหง เชลล 35 แหง และเชฟรอน(ไทย) 45 แหง (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน, อินทราเน็ต. 2556)
จากเหตุผลดังกลาว จึงเปนที่มาของการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ของพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคล
ไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอ
ทางภาครัฐบาล เอกชน และผูประกอบการ อีกทั้งสงผลตอประเทศชาติในการลดการนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และเปนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนที่เกิดจากทรัพยากร ภายในประเทศใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอีกดวย

ความมุงหมายของานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวน
บุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7
ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้กอใหเกิดประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการ หนวยงานดานพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐบาล
และเอกชนในการดําเนินการพัฒนาน้ํามันแกสโซฮอล E20 ใหเหมาะสมกับความตองการของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึงความพึงพอใจโดยรวมและพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปนประโยชนและอางอิงตอผูที่สนใจในการหันมาใชน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตการศึกษาคนควา
ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใน
การเติ ม น้ํา มั น แก ส โซฮอล E20 ของผู ขั บขี่ ร ถยนตนั่ ง สว นบุค คลไม เกิ น 7 ที่ นั่ ง ในจัง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
1. ประชากรที่ใชในงานวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูที่ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนเกณฑ
อายุของผูที่ส ามารถมีใ บอนุญ าตขับขี่ไ ดถูกตองตามกฎหมาย โดยไมท ราบจํานวนประชากรที่
แนนอน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนเกณฑ
อายุของผูที่ส ามารถมีใ บอนุญ าตขับขี่ไ ดถูกตองตามกฎหมาย โดยไมท ราบจํานวนประชากรที่
แนน อน จึงใชการกําหนดตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
(กัลยา วานิชบัญชา. 2546: 26) กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้เทากับ 385 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 4% หรือเทากับจํานวน 15 ตัวอยาง รวมขนาด
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เพื่อสุมเลือก 6 เขตของแตละกลุมเขตการปกครองของกรุง เทพมหานคร โดยจะใชเกณฑการ
แบงกลุมการปกครองที่ประกาศลงทะเบียน ทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญ ญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 ดังตาราง
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ตารางแสดงกลุมเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 เขต พรอมรายชื่อเขตในแตละกลุม
กลุมเขตการปกครอง
กลุมเจาพระยา
กลุมบูรพา
กลุมรัตนโกสินทร
กลุมศรีนครินทร
กลุมกรุงธนเหนือ
กลุมกรุงธนใต

รายชื่อเขตในแตละกลุม
เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางนา
เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา
เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจักร
เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางกะป และเขตวังทองหลาง
เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพระนคร
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก และเขตดุสิต
เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก
เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวงและเขตคันนายาว
เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ
เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตทวีวัฒนา
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตราษฏรบูรณะ
เขตทุงครุ

ทําการสุมเขตจากกลุมการปกครองทั้ง 6 กลุมกลุมละ 1 เขต จะไดเขตที่เปนเขตตัวอยาง
จํานวนทั้งหมด 6 เขต ซึ่งผูวิจัยจับฉลากไดเขตการปกครองดังนี้ กลุมกรุงธนใต คือ เขตจอมทอง
กลุมกรุงธนเหนือ คือ เขตบางกอกใหญ กลุมเจาพระยา คือ เขตพระโขนง กลุมบูรพา คือ เขต
ลาดพราว กลุมรัตนโกสินทร คือ เขตพญาไท และกลุมศรีนครินทร คือ เขตสวนหลวง
ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางของผูบริโภคโดยแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการ
กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลในเขตทั้ง 6 ในขั้นตอนแรกไดเขตละ 67 คน
จํานวน 4 เขต และเขตละ 66 คน จํานวน 2 เขต มาทําการเก็บกลุมตัวอยาง รวมไดจํานวนทั้งหมด
400 คน ดังตาราง 2
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ตารางแสดงการเลือกกลุมตัวอยางเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงตามเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร 6 เขต
กลุมเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร
กลุมเจาพระยา
กลุมบูรพา
กลุมรัตนโกสินทร
กลุมศรีนครินทร
กลุมกรุงธนเหนือ
กลุมกรุงธนใต
รวม

เขตตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
เขตพระโขนง
เขตลาดพราว
เขตพญาไท
เขตสวนหลวง
เขตบางกอกใหญ
เขตจอมทอง
6 เขต

จํานวนกลุมตัวอยาง
67
67
67
67
66
66
400

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงไปที่สถานี
บริการ น้ํามัน 6 เขต ไดแก เขตพญาไท สถานีบริการน้ํามัน บางจากถนนพระราม6 เขตพระโขนง
สถานีบริการน้ํามัน ปตท สาขาบางนาขาออก เขตลาดพราว สถานีบริการน้ํามัน ปตท สถานีเกษตรนวมินทร เขตสวนหลวงสถานีบริการน้ํามันบางจาก ถนนพัฒนาการ เขตบางกอกใหญ สถานี ปตท.
ถนนเพชรเกษม เขตจอมทอง สถานีบริการน้ํามัน ปตท ถนนกัลปพฤกษ เนื่องจากเปนสถานีบริการ
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่มีขนาดพื้นที่ใหบริการและมีจํานวนจุดหัวจายน้ํามันจํานวนมาก พรอมทั้งมี
จํานวนรถยนตที่นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งเขาใชบริการจํานวนมากของในแตละเขต ทําใหมีสวน
แบงการตลาดสูงสุดดวย (ที่มา: https://www.bangchak.co.th; http://www.pttplc.com. 2556)
ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยนักวิจัย
จะตอง เดิน ทางไปสัมภาษณและเก็บแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่ ตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในสถานีบริการน้ํามันในเขตนั้นๆ ใหครบ
ตามจํานวนกลุมตัวอยาง

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังนี้
1. ลักษณะดานประชากรศาสตร
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
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1.2 อายุ
1.2.1 18 - 24 ป
1.2.2 25 - 31 ป
1.2.3 32 - 38 ป
1.2.4 39 - 45 ป
1.2.5 46 ปขึ้นไป
1.3 สถานภาพ
1.3.1 โสด
1.3.2 สมรส / อยูดวยกัน
1.3.3 หยาราง / หมาย / แยกกันอยู
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
1.5.2 10,001 – 20,000 บาท
1.5.3 20,001 – 30,000 บาท
1.5.4 30,001 บาทขึ้นไป
1.6 อาชีพ
1.6.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.6.2 พนักงาน / ลูกจางบริษทั เอกชน
1.6.3 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.6.4 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
1.6.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดังนี้
2.1 ดานผลิตภัณฑ
2.2 ดานราคา
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบงไดดงั นี้
1. พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
1.1 ตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
1.2 ตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
1.3 ตัดสินใจโดยความเขาใจ
1.4 ตัดสินใจดวยอารมณ
2. ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

นิยามศัพท
1. น้ํามันแกสโซฮอล E20 หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลงที่ไดจากการนําน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่วผสมเอทนอลหรือเอทิลแอลกอฮอล ในอัตราสวนเบนซิน 80% เอทานอล 20% ใชไดกับ
เครื่องยนตที่ออกแบบมาสําหรับการใช E20
2. ผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง หมายถึง ผูที่ขับขี่รถยนตรุนที่เครื่องยนตถูก
ออกแบบใหรองรับการใชงาน แกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมี
ใบอนุญาตขับขี่ไดถูกตองตามกฎหมาย โดยรถยนตรุนที่เครื่องยนตถูกออกแบบใหรองรับการใชงาน
แกสโซฮอล E20 และไมใชเพื่อการพาณิชย
3. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด หมายถึง การประเมินความรู สึกและความโนม
เอียงของบุคคลที่มีตอสวนประสมทางการตลาด โดยทัศนคติเปนการกําหนดความคิดวาจะชอบ
หรือไมชอบตอสิ่งใด หรือความคิดที่จะเขาหาหรือถอยหางจากสิ่งนั้น ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดนั้น ไดแก
3.1 ดา นผลิต ภัณ ฑ ประกอบดว ย ดา นคุณ สมบัติ ข องน้ํา มัน แก ส โซฮอล E20 ที่
ประกอบไปดวยผลดีในดานประสิทธิภาพที่มีตอเครื่องยนต เปนเชื้อเพลิงที่มีสวนชวยลดมลภาวะ
ทางสิ่งแวดลอม ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเครื่องยนต ความสิ้นเปลืองในการขับขี่ ประสิทธิภาพ
ความเร็วและการออกตัวในการขับขี่
3.2 ดานราคา ประกอบดวย ดา นราคาที่ มีผ ลตอ พฤติก รรมการเติม น้ํามัน ที่ส ถานี
บริการน้ํามัน โดยที่มีราคาจําหนายถูกกวาน้ํามันชนิดอื่นๆ และราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพและประโยชนที่ไดรับ
3.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ดานจํานวนสถานีบริการน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานคร มีมากเพียงพอตอการใหบริการ การเพิ่มจํานวนสถานีบริการน้าํ มัน
และจุดหัวจายน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีสวนทําใหประชาชนหันมาใชเพิ่มขึ้น เลือกเขาสถานีบริการ
น้ํามันจากบริษัทผูผลิตและจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่ไดรับมาตรฐานสากล
3.4 ดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การมีบัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด
แลกของรางวัล และรับสิทธิพิเศษ มากมายทั้งในสถานีบริการน้ํามันและรานคาที่รวมรายการ สถานี
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บริการน้ํามันมีการประชาสัมพันธบงบอกชัดเจนวามีน้ํามันแกสโซฮอล E20 จําหนายและสถานี
บริการน้ํามันมีการจัดโปรโมชั่นที่นาสนใจ
4. พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน หมายถึง การกระทําของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคล
ไมเกิน 7 ที่นั่งในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไดแก
4.1 การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ ประกอบดวย ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอการ
ตัดสินใจ ราคาน้ํามันที่แพงขึ้นมีผลตอการตัดสินใจ
4.2 การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น ประกอบดวย การแนะนําจากพนักงานเติมน้ํามัน
มีผลตอการตัดสินใจ การบอกตอๆกันระหวางเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจ
4.3 การตัดสินใจโดยความเขาใจ ประกอบดวย มีเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากอน
ตัดสินใจเติมเสมอ เลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลเพราะตรงตามความตองการ
4.4 การตัดสินใจดวยอารมณ ประกอบดวย เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพราะการ
โฆษณาประชาสัมพันธ ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อการยอมรับทางสังคม
5. ความพึงพอใจโดยรวม หมายถึง ระดับความรูสึกทั้งทางบวกและทางลบของผูบริโภค
ภายหลังตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดในการวิจัยเรื่อง
ผูวิจัยขอเสนอกรอบแนวความคิด เรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนงั่ สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดรุงเทพมหานคร”
ดังนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะดาน
ประชากรศาสตร
 เพศ
 อายุ
 สถานภาพสมรส
 ระดับการศึกษา
 รายได
 อาชีพ

ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาด
 ดานผลิตภัณฑ
 ดานราคา
 ดานชองทางการจัดจําหนาย
 ดานการสงเสริมการตลาด

พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20
 การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
 การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
 การตัดสินใจโดยความเขาใจ
 การตัดสินใจดวยอารมณ

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูขับขี่ร ถยนตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผู
ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสั มพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวขอ งที่ผูวิจั ยไดศึก ษา เพื่ อใชใ นการศึกษาปจ จัย ที่มีผ ลต อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะประชากรศาสตร
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนคติ
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
6. ขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล E20
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะประชากรศาสตร
กาญจนา แกวเทพ (2541: 302) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรวาเปนแนวคิด
ทฤษฎี ที่เชื่ อในหลัก การความเป น เหตุเป น ผล กล าวคื อ เชื่อว าคนเราทําพฤติก รรมตางๆตาม
แรงผลักดันจากภายนอก (Exogeneous Factors) และพฤติกรรมโดยสวนใหญจะเปนไปตามฉบับที่
สังคมวางไว เชน คนรุนไหนควรจะทําพฤติกรรมอยางไร และสังคมทั่วๆไปมักจะกําหนดใหบคุ คลทีม่ ี
คุณสมบัติประชากรแตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน พฤติกรรมใชสื่อและรับสารซึ่ง
เปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่ง
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 57) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได
อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากร
และชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการ
กําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น โดยตัวแปรดานประชากรศาสตรที่
สําคัญมีดังนี้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่
มีอายุแตกตางกัน อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตัวอยาง เชน
วัยรุนมักจะสนใจสินคาตามสมัยนิยมหรือแฟชั่น สวนผูสูงอายุมักจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพ เปน
ตน แตอยางไรก็ตามตัวแปรชนิดนี้อาจเปนตัวแปรลวงได ตัวอยางเชน สินคาที่มีกลุมเปาหมายเปน
วัยหนุมสาว แตกลับมีผูสูงอายุมาซื้อแทน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดวา
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ตัวเองยังเปนหนุมสาวอยู เปนตน โดยนักการตลาดจะสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตัวแบงสวน
ตลาดได
2. เพศ (Sex) ผูหญิงกับผูชายมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน เปน
ตัวแปรที่สําคัญเชนกัน โดยสตรีจะเปนเปาหมายและเปนผูบริโภคที่มีอํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะ
เปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชายหรือเด็กก็มักจะสังเกตไดวาผูที่ตัดสินใจซื้อมัก
เปนสตรีมากกวาเพศอื่น
3. ขนาดครอบครัว (Family size) และสถานภาพครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึง
ปจจุบันลักษณะครอบครัวเปนเปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด
และมีความสําคัญยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะ
ของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตรและโครงสรางดานสื่อที่จะเกี่ยวของกับผูตัดสิน ใจในครัวเรือน เพื่อชวยการพัฒนากลยุท ธ
การตลาดใหเหมาะสม
4. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ที่ดีกวา และมีราคาที่สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
5. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตละสาขาอาชีพจะมีความจําเปนและความตองการใน
สินคาและบริการที่ตางกัน เชน นักธุรกิจ ตองการรถยนตที่ดูดีมีระดับ ไดแก เบนซ (Benz) ผูใ ช
แรงงานตองการสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน และอาหาร เปนตน
นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนที่ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด
เพื่อจะไดจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม
6. รายได (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีรายไดสูง แตอยางไรก็
ตามผูที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญกวา สินคาและบริการที่นิยมใช
การแบงสวนตลาดตามรายได ไดแก บาน รถยนต โทรศัพทมือถือ เสื้อผา เครื่องสําอาง และการ
ทองเที่ยว เปนตน แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมากแตนักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑ
รายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอื่นๆเพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
เชน กลุมผูบริหารธุรกิจที่มั่งคั่งรุนเยาว (Yuppies) เปนการใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เป น
ตน
นอกจากนี้การศึกษา อาชีพ และรายไดนั้น มักจะมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง บุคคลที่มี
การศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานที่ดีมีรายไดสูง สวนบุคคลที่มีการศึกษาต่ําโอกาสที่จะมีอาชีพการ
งานในระดับสูงนั้นยอมเปนไปไดยากจึงทําใหมีรายไดต่ํา
พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312 –315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะหตาม
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ซึ่ ง แต ล ะบุ ค คลจะแตกต า งกั น ไป โดยมี ค วามแตกต า งทาง
ประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอการสื่อสารลักษณะประชากรศาสตร คือ
1. เพศ (Sex) มีง านวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศหญิง ที่
ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศน
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ของเด็กวัยรุน พบวา เด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุน
หญิงสนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการ
สื่อสารและรับสื่อไมตางกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อ ายุ ตา งกัน ให เชื่ อฟง หรื อเปลี่ย นทั ศนคติห รือ เปลี่ย น
พฤติกรรมนั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอแอล เจนิสและดีเรฟ(Janis;
& Rife) ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุ
ของคนที่เพิ่มขึ้น อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสารและสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกันก็ยังมี
ความตางกัน โดยจะพบวา ภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาวสูงกวาผูสูงอายุ เปนตน
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การสื่อสารของผูรับสาร ดัง งานวิจัยหลายชิ้น ที่ ชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้น ทําใหผูรับสารมี
พฤติกรรมการสื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆ
และมักเปดรับสื่อสิ่งพิมพมาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได
เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล
โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมของคน
ลักษณะประชากรศาสตรรวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน
ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาด เพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคา
ทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหมและตลาดอืน่ ก็จะ
หมดไปหรือลดความสําคัญ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 38-39)
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตร
เปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่
ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึง ความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมาย
เทานั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึง และมีประสิท ธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย
รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น โดยตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่
มีอายุแตกตางกัน โดยนักการตลาดจะสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตัวแบงสวนตลาดได
2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรที่สําคัญเชนกัน โดยสตรีจะเปนเปาหมายและเปนผูบริโภคที่มี
อํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะเปน สิน คาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชายหรือเด็กก็มักจะ
สังเกตไดวา ผูที่ตัดสินใจซื้อมักเปนสตรีมากกวาเพศอื่น
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3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) เปนเปาหมายที่สําคัญของนักการตลาด โดยจะให
ความสนใจกับจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง เพื่อใชในการพัฒนา
กลยุทธการตลาดใหเหมาะกับผูบริโภคกลุมนี้
4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซึ่งนับเปนตัว
แปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวยมี
อํานาจซื้อสูง แตคนที่มีรายไดปานกลางถึงต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ซึ่งอาจมีความสามารถใน
การซื้อก็ ไ ดอาจทํ าใหเกิด การสูญ เสียลูกคา ในกลุม นี้ไ ปไดแ ละปจ จัย ดานรูปแบบการดํ ารงชีวิ ต
รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจเปนเกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญได นอกเหนือจาก
ปจ จัย ด านรายได เ พีย งอย างเดี ย วและในด า นของการศึ กษา อาชี พ และรายได จะมีแ นวโน ม
ความสัมพัน ธกันอยางใกลชิดในเชิง เหตุและผล เชน บุคคลที่มีการศึกษาต่ําโอกาสที่จ ะหางาน
ระดับสูงยากจึงทําใหมีรายไดต่ํา เปนตน
การใหความสําคัญกับขอมูลของผูบริโภค โดยทําความเขาใจความตองการและพฤติกรรม
ของผูบริโภคจะสามารถพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตอบสนองความตองการและพฤติกรรมนั้นได
ในการทํา ความเขา ใจผูบ ริโ ภคนั้น นักการตลาดจํ าเป น ตองทราบถึง ขอมูล ตางๆ เพื่ อนํา ไปใช
ประโยชนในการแบงสวนตลาดผูบริโภค โดยสามารถแบงออกตามลักษณะความตองการที่แตกตาง
กันดังนี้ (ปณิศา มีจินดา. 2553: 18; อางอิงจาก Solomon. n.d.)
1. อายุ: กลุมผูบริโภคที่มีชวงอายุที่แตกตางกันยอมมีความตองการที่แตกตางกันตัวอยาง
ผูบริโ ภควัยรุนจะตองการเครื่องแตงกายตามแฟชั่น กลุมวัยกลางคนจะซื้อสินคาที่จําเปนสําหรับ
ครอบครัวและชุดทํางาน
2. เพศ: ความแตกตางดานเพศนั้นมีอิทธิพลตอสินคาตั้งแตชวงแรกเกิด เชน เครื่องใชเด็ก
สีชมพูจะผลิตสําหรับเด็กผูหญิง สวนเครื่องใชเด็กสีฟาผลิตสําหรับเด็กผูชาย เปนตน
3. โครงสร า งครอบครั ว : ลั ก ษณะการบริ โ ภคของผู บ ริ โ ภคย อ มแตกต า งกั น ไปตาม
โครงสรางของครอบครัว เชน ผูบริโภคที่แตงงานและมีบุตรแลวจะใชจายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องใช
สําหรับบุตร คาเดินทางและที่อยูอาศัย สวนผูบริโภคที่ยังไมมีครอบครัวคาใชจายสวนใหญจะหมดไป
กับการทองเที่ยว การหาความบันเทิงนอกบาน เชน ชมภาพยนตรหรือการไปเที่ยวกลางคืน
4. ระดับชนชั้นทางสังคมและรายได: ระดับชนชั้นทางสังคมเปนตัวชี้วัดของรายไดอยาง
หนึ่ง ผูบริโภคที่ประกอบอาชีพเหมือนกันมีแนวโนมที่จะมีรสนิยมคลายคลึงกัน เชน ดนตรี เสื้อผา
กิจกรรมตางๆ
5. เชื้อชาติห รือชนชาติ : ในประเทศไทยจะมีกลุมคนหลายเชื้อชาติ เชน จีน ไทย ลาว
อินเดีย ฯลฯ ดังนั้น ผูผลิตก็จะตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม และตอบสนองตอวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน
6. สภาพทางภูมิศาสตร : สภาพภู มิศาสตรที่ มีความแตกตา งกัน เชน ภูมิอ ากาศ ภู มิ
ประเทศ ดังนั้นสินคา/บริการที่ผูบริโภคตองการยอมแตกตางไปดวย
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาจะเห็นไดวา ลักษณะทางดานประชากรศาสตรมีผลตอ
การตัดสิน ใจซื้อ ดัง นั้นผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวความคิดนี้มาใชเปน แนวทางในการคน หาคําตอบ
เกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายไดตอเดือน ที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วๆไปวา
ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ).
2539: 19) และไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจไวหลากหลายดังนี้
วรูม (Vroom. 1964: 99) ความพึงพอใจ หมายถึง ผลจากการที่บุคคลนั้นๆ เขาไปมีสวน
รวมในกิจ กรรมหรือเขาไปรับรูแลวพอใจโดยความหมายของความพึงพอใจสามารถทดแทนดวย
ทัศนคติได
แชปลิน (Chaplin. 1968: 437) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของผูที่มารับบริการตอ
สถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ
ชวลิต เหลารุงกาญจน (2538: 9) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางบวก ความรูสึก
ทางลบ และความสุ ขที่มี ความสัมพั น ธกั น อย างสลั บซับ ซอน โดยความพึง พอใจจะเกิดขึ้ น เมื่ อ
ความรูสึกทางบวกมากอนทางลบ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) อธิบายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ
มีนักทฤษฎีหลายทานไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ ดังนี้
คอตเลอร (Kotler. 1999: 36) กลาวถึง ความพึงพอใจของลูกคาวา เปนการตัดสินใจที่มี
ตอการนําเสนอคุณคาทางการตลาดและทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อนั้น จะเกี่ยวของกับรูปแบบของ
สินคา ที่นําเสนอออกมาและเชื่อมโยงไปถึงความคาดหวังของลูกคา โดยลูกคาแตละรายอาจจะมี
ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยถารูปแบบที่นําเสนอสินคามีความคาดหวังที่ต่ํา ลูกคาจะไมพงึ
พอใจแตถาเพิ่มความคาดหวังเขาไป ลูกคาจะพอใจมากขึ้น อยางไรก็ตาม ความคาดหวังยังขึ้นอยู
กับประสบการณการซื้อในอดีตของลูกคาความคิดเห็นของเพื่อนและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลของ
นักการตลาดและคูแขงขันที่นําเสนอหรือสัญญาไวนักการตลาดจะตองระมัดระวังความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนสําคัญ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 90) หมายถึง ความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจหรือไม
ซึ่งเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํา งานของผลิตภัณฑกับความคาดหวัง
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ของลูกคา (Kotler.2003: 61) ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑต่ํากวาความคาดหวังลูกคาก็จะไมพึง
พอใจ ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจและถาผล
การทํางานของผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวัง ลูก คาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก
ดิเรก ฤกษหราย (2527: 35) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเปนความพึงพอใจการปฏิบัติตอสิ่งนั้น
วรรณา จันทรวงษ (2537:17) ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จ
ตามความมุงหมายหรือเปนความรูสึกขั้นสุดทาย (End-state in feeling) ที่ไดรับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
เครื่องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลูกคา (Tools for tracking and
measuring customer satisfaction) เปนวิธีการที่จะติดตามวัดและคนหาความตองการของลูกคาโดย
มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบริษัทที่ยึดปรัชญาหรือแนวความคิดทางการตลาด
ที่มุงความสําคัญที่ลูกคาจะมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาซึ่งการสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคามีปจจัยที่ตองคํานึงถึง คือ
1. การสรางความพึงพอใจโดยการลดตนทุนของลูกคา (ลดราคา) หรือการเพิ่มบริการและ
จุดเดนของสินคาซึ่งจะมีผลทําใหกําไรของบริษัทลดลง
2. บริษัทจะตองสามารถสรางกําไรโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ลงทุนในการผลิตมากขึ้นหรือมี
กาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ (R&D) เหลานี้ถือวามีผลกระทบทั้งรายไดของบริษัทและ
ตนทุนของสินคา
3. บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ประกอบดวย ผูถือหุนพนักงาน ผูขายปจจัยการผลิตและ
คนกลางการเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจของคนเหลานี้ดวย
วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคาสามารถทํา ได 4 วิธี ดังนี้
1. ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ (Complaint and suggestion systems) เปนการหา
ขอมูลทัศ นคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิต ภัณ ฑและบริการ การทํางานของบริษัท ปญ หาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและการทํางาน รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ที่ธุร กิจนิยมใช ไดแก ธนาคาร โรงแรม
โรงพยาบาลภัตตาคาร หางสรรพสินคา ฯลฯ ธุรกิจเหลานี้จะจัดเตรียมกลองรับความคิดเห็นจาก
ลูกคา
2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction surveys) ในกรณีนี้จะเปน
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งดีกวาวิธีแรกที่มักพบปญหาวา ลูกคาสวนใหญไมคอยให
ความรวมมือและมักเปลี่ยนไปซื้อสินคาจากผูขายรายอื่นแทนเปนผลใหบริษัทตองสูญเสียลูกคาไป
เครื่องมือที่นิยมใชมากคือ การวิจัยตลาดวิธีนี้บริษัทจะตองเตรียมแบบสอบถามเพื่อ
คนหาความพึงพอใจของลูกคาเทคนิคตางๆที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา มีดังนี้
2.1 การใหคะแนนความพึงพอใจของลูกคา (Rating customer satisfaction) ที่มีตอ
ผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอยูรูปของการใหคะแนน เชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ
พอใจอยางยิ่ง
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2.2 การถามวา ลูกคา ไดรับความพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม อยางไร
2.3 การถามใหลูกค า ระบุปญ หาจากการใชผ ลิ ต ภัณ ฑห รือบริการและเสนอแนะ
ประเด็นตางๆที่จะแกไขปญหานั้น เรียกวา การวิเคราะหปญหาของลูกคา (Problem analysis)
2.4 เปนการถามลูกคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ และการทํา งานของผลิตภัณ ฑ
และบริการ เรียกวา เปนการใหคะแนนการทํางานของผลิตภัณฑ (Pro performance rating) วิธีนี้จะ
ชวยใหทราบถึง จุดออน จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ
2.5 เปนการสํารวจความตั้งใจในการซื้อซ้ําของลูกคา (Repurchase intention)
3. การเลือกซื้อโดยกลุมลูกคาที่เปนเปาหมาย (Ghost shopping) วิธีนี้จะเชิญบุคคลที่คาด
วาจะเปนผูซื้อที่มีศักยภาพใหวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซื้อสินคาของบริษัทและคูแขงขัน
พรอมทั้ง ระบุปญหาเกี่ยวกับสินคา หรือ บริการของบริษัท
4. การวิเคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป (Lost customer analysis) ในกรณีนี้จะวิเคราะหหรือ
สัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น เชน IBM ไดใชกลยุทธนี้เพื่อทราบถึงสาเหตุตางๆที่
ทําใหลูกคาเปลี่ยนใจ เชน ราคาสูงเกินไปบริการไมดีพอผลิตภัณฑไมนาเชื่อถือ รวมทั้งอาจจะศึกษา
ถึงอัตราการสูญเสียลูกคาดวย
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction) ถือเกณฑความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 162;
อางอิงจาก Kotler ;& Armstrong. 2004: 9) ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหวา ง
การรับรูจริงในคุณคาผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา ถาการรับรูจริงมากกวาความคาดหวัง
ของลูกคา ลูกคาจะรูสึกพอใจอยางมาก ถาการรับรูจริงเทากับความคาดหวังของลูกคา ลูกคาจะรูสึก
พอใจแตถาการรับรูจริงต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา ลูกคาจะรูสึกไมพอใจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจ =
การรับรูจริงของลูกคา – ความคาดหวังของลูกคา
(Customer satisfaction) (Customer perception) (Customer expectation)
ถาการรับรูจริงในคุณคาผลิตภัณฑ > ความคาดหวังของลูกคา → ลูกคาพอใจอยางมาก (Delight)
ถาการรับรูจริงในคุณคาผลิตภัณฑ = ความคาดหวังของลูกคา → ลูกคาพอใจ (Satisfaction)
ถาการรับรูจริงในคุณคาผลิตภัณฑ < ความคาดหวังของลูกคา → ลูกคาไมพอใจ(Dissatisfaction)
จิตตินันท เดชะคุปต (2539: 19-20) ไดใหความหมายของความพึงพอใจของผูบริโภคไววา
ภาวะการแสดงถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดการประเมินเปรียบเทียบประสบการณไดรับบริการที่
ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือดีเกินกวาความคาดหวังของลูกคาในทางตรงกันขามความไมพึงพอใจ
หมายถึ ง ภาวการณ แ สดงออกถึ ง ความรู สึ ก ในทางลบที่ เ กิ ด จากการประเมิ น เปรี ย บเที ย บ
ประสบการณการไดรับบริการที่ต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา
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ความพึง พอใจของผูบริโ ภคจะแสดงออกถึง ความรูสึกในทางบวกหรือทางลบนั้น อยูกับ
ปจจัยสําคัญดังนี้
1. ผลิตภัณฑบริการ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเกิดขึ้น เมื่อไดรับบริการที่มีคุณภาพ
การใหบริการตรงกับความตองการ ความเอาใจใสขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงคุณ ภาพของการ
นําเสนอบริการเปนสําคัญ
2. ราคาค าบริก าร ความพึง พอใจของผู บริโ ภคขึ้น อยู กับราคาคาบริการเหมาะสมกั บ
คุณภาพของการบริการ
3. สถานที่บริการ ความพึงพอใจของผูบริโภคขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่
บริการใหทั่วถึงเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
4. การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเกิดขึ้นจากการไดรับขอมูล
ขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของบริการในทางบวก
5. ผูใ หบริการ ความพึงพอใจของผูบริโ ภคจะเกิดขึ้นเมื่อผูประกอบการ ผู บริหาร และ
ผูปฏิบัติงาน แสดงพฤติกรรมบริการและสนองบริการที่ลูกคาตองการดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่
ดวยจิตสํานึกของการบริการ
6. สภาพแวดลอมของการบริการ ความพึง พอใจของผูบริโ ภคจะเกิดขึ้น จากการชื่นชม
สภาพแวดลอมของการบริการที่เกี่ยวของกับการตกแตงสถานที่ ใหสวยงาม การใหสีสัน ตลอดจน
การจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวน
7. กระบวนการบริการ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเกิดขึ้นจากการนําระบบการทํางานที่
มีคุณภาพและถูกตอง ทําใหเกิดความคลองตัวในการตอบสนองความตองการของลูกคา
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจมาใชในการอธิบาย กรอบ
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 และใชเปนขอมูลเพื่อชวยในการสราง
แบบสอบถาม เพื่อวัดความพึงพอใจโดยรวมในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เปรียบเทียบกับความ
คาดหวังของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) มีความหมายดังนี้
ชิฟฟแมน และคานุค (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 7; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1994)
กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ
การใช การประเมิน และการจับจายใชส อย ซึ่ง สิน คาและบริการที่เขาคาดหวัง วาจะทําใหความ
ตองการของเขาไดรับความพอใจ
โซโลมอล (ดารา ทีปะปาล. 2542: 3; อางอิงจาก Solomon, Michael R. 1996: 7) กลาววา
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลนําไปเกี่ยวของ
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โดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การให การบริโ ภค รวมทั้ง กระบวนการตัดสินใจ อัน เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ บริการ ความคิด หรือประสบการณ เพื่อสนองความตองการความจําเปนของผูบริโภคให
ไดรับความพอใจ
โมเวน และไมเนอร (ดารา ทีปะปาล. 2542: 3; อางอิงจาก Mowen; & Minor. 1998: 5)
กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหนวยการซื้อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวของกับการไดมา การบริโภค และการจํากัด อันเกี่ยวของกับสินคา บริการ ประสบการณ และ
ความคิด
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ และการใหสิน คาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานั้น
จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคนั้นสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคนั้นเปน
การแสดงออกของบุคคลที่ เกี่ยวของการการซื้อ การใช สิน คาและบริ การ เพื่อสนองตอบความ
ตองการของแตละบุคคล
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทําให
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ
ตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตาง ๆของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ
ซื้อของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2546). พฤติกรรมผูบ ริโภคทางการตลาด. หนา 198.
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จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําให
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้อาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุน ภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจดานเหตุผล และใช
เหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่ง กระตุน ทางการตลาด (Marketing stimulus) เปน สิ่ง กระตุน ที่นักการตลาด
สามารถควบคุมจะตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing
mix) ซึ่งประกอบไปดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนทางผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพื่อกระตุน ความตองการ
1.1.2 สิ่ง กระตุน ดานราคา (Price) คือการกําหนดราคาสิน คาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย (Place or distribution) เชน การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ซึ่งถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ
1.1.4 สิ่ง กระตุ น ด า นการส ง เสริ มการตลาด (Promotion) เช น การโฆษณา
สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด การแจก การแถม การสรางความสัมพันธ
อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่ง กระตุน อื่น ๆ (Other stimulus) เปน สิ่ง กระตุน ความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก
1.2.1 สิ่ง กระตุน ทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีดานฝาก – ถอน
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหมาใชบริการของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน กฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการซื้อ
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
ที่เปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึก
คิดของผูที่ซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ
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2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆคื อ ปจ จั ยทางดานวัฒ นธรรม ปจ จั ยทางสัง คม ปจ จัยส วนบุค คล ปจ จัยทางจิต วิท ยา ซึ่ ง
รายละเอียดในแตลักษณะจะกลาวในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ซึ่งประกอบไปดวย
ขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้

ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้น
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2546). พฤติกรรมผูบ ริโภคทางการตลาด. หนา 180.
2.2.1 ขั้นที่ 1 การรับรูปญหา (Problem recognition) การที่ผูบริโภครูจักปญหาซึ่ง
หมายถึง ผูบริโภคทราบความจําเปน และความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในขั้นนี้ก็คือ
จัดสิ่งกระตุนความตองการ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจําหนาย หรือการสงเสริมการตลาดเพือ่ ให
ผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา
2.2.2 ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล (Information search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหา นั่น
คือเกิดความตองการในขั้นที่ 1 แลวก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
1) แหลงขอมูลไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจ ัก
2) แหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่
เกี่ยวของกับกระบวนการขั้นนี้ คือ พยายามจัดขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคา และแหลงบุคคลให
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2.2.3 ขั้น ที่ 3 การประเมิน ผลทางเลือ ก (Evaluation of alternatives) การ
พิจารณาเลือกผลิตภัณฑตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 หลักเกณฑที่พิจารณาคือ
1) คุณสมบัติผลิตภัณฑตาง ๆ เชน รูปราง รูปทรง
2) การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ เชน
ราคาเหมาะสมมีคุณภาพสูงการประเมินผลทางเลือกทางพฤติกรรมภายหลังการซื้อการตัดสินใจซื้อ
การคนหาขอมูลการรับรูปญหา
3) ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา หรือภาพลักษณ ซึ่งความ
นาเชื่อถือนี้จะมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
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4) เปรียบเทียบระหวางยี่หอตาง ๆ งานของนักการตลาดที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการในขั้นนี้คือ การจัดสวนประสมการตลาดดานตาง ๆ ใหเหมาะสม
2.2.4 ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ยี่หอใดเนื่องจากมีการประเมินผลทางเลือกตางๆมาแลว ผูบริโภคจําตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่
เขาชอบมากที่สุดและปฏิเสธที่จะซื้อสินคาที่ตนเองไมมีความพอใจที่จะซื้อ
2.2.5 ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) เปนความ
รูสึก พอใจหรือ ไมพ อใจหลั ง จากมีการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑไ ปแลว ความรูสึก ขึ้น อยูกั บคุ ณ สมบัติ ของ
ผลิตภัณฑและความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตามที่คาดหวังก็จะเกิ ดผลใน
ทางบวก คือผูบริโภคมีความพอใจและมีแนวโนมที่จะซื้อซ้ํา แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรงตาม
ความตองการหรือต่ํากวาที่คาดหวังยอมเกิดผลในทางลบ นั่นคือ ผูบริโภคไมพอใจและแนวโนมที่จะ
ไมซื้อซ้ําคอนขางสูง
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หมายถึงพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมา
ของบุคคลหลังจากมีสิ่งกระตุน ซึ่งหมายถึง การตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’s Purchase Decision)
ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice)
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand choice)
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing)
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ธงชัย สันติวงษ (2525: 17) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโ ภค หมายถึง การ
วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวง ที่มีอิทธิพลทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ซึ่ง
โดยการเขาใจถึงสาเหตุตางๆที่มีผลจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ลักษณะนี้เองที่จะ
ทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคไดสําเร็จผลดวยการชักนํา และหวานลอมใหลูกคาซื้อ
สินคาและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ําครั้งตอไปเรื่อยๆ ดังนั้นการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจึง
เปนเรื่องของการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภควาเกิดจากปจจัยอิทธิพลอะไรเปนตัวกําหนด หรือ
เปนสาเหตุที่ทําใหมีการตัดสินใจซื้อดังกลาว พฤติกรรมในขณะทําการซื้อจึงเปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ และในการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปดวยปจจัยตางๆเชน ความตองการ
การเรียนรู ความเขาใจ ฯลฯ ปจจัยตางๆนี้มีอยูในความนึกคิดและจิตใจของทุกคน ซึ่งตางก็ไดมีการ
สรางสมและขัดเกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตน ตามสังคมและวัฒนธรรมที่ตางกันจากอดีต
ถึงปจจุบัน ซึ่งทําใหคุณลักษณะที่แทจริงภายในของผูบริโภคแตกตางกัน
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การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Kolter. 1997: 171) เปนการคนหาพฤติกรรมการซือ้ ของ
ผูบริโภค เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภค โดยการตั้งคําถามและคําตอบที่ได จะ
ชวยใหนัก การตลาดสามารถจั ดกลยุ ท ธท างการตลาดที่ส ามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบไปดวย Who, What, Why, Who, When, Where, และ How เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ
หรือ 7Os ประกอบไปดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets
และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
สิ่งทีต่ องศึกษา
1.
ใครอยูในตลาดเปาหมาย
(Who is in the target market?)
ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the
consumer buy?)
ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the
consumer buy?)

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who
participates in the buying?)
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the
consumer buy?)
ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the
consumer buy?)
ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the
consumer buy?)

สิ่งทีต่ องการทราบจากการศึกษา
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร,
จิตวิทยา, พฤติกรรมศาสตร
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) ซึ่งคือคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑและความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนอง
ความตองการดานรางกายและดานจิตวิทยา จึงตองศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยา, ปจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม, ปจจัยเฉพาะบุคคล
อิทธิพลตอกลุมตางๆ (Organization) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
กลุมตางๆประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล, ผูตัดสินใจซื้อ, ผูซื้อและ
ผูใช
โอกาสในการซื้อของผูบริโภค (Occasions)
ชองทางหรือแหลง (Outlet) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operation) ซึ่งประกอบดวย การรับรู
ปญหา, การคนหาขอมูล, การประเมินผลทางเลือก, การตัดสินใจซื้อ,
ความรูสึกภายหลังการซื้อ

ภาพประกอบ 3 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194.
พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541). ไดกลาวถึงทฤษฎีโมเดลของบุคคล (Model of man) หรือทัศนะ
4 ประการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Four views of consumer decision marking) วาเปน
ทฤษฎีที่กลาวถึงทัศนะสําคัญที่เกี่ยวของกับสาเหตุ และวิธีการซึ่งบุคคลตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปนโมเดลที่
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เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยโมเดลนี้ไดแบงลักษณะการตัดสินใจซื้อไว
4 โมเดล คือ
1. บุคคลที่ตัดสิน ใจซื้อโดยถือเกณฑเศรษฐกิจ (Economic Man) เปนทฤษฎีที่บอกวา
ผูบริโ ภคคํานึง ถึง ทางเลือกผลิต ภัณฑ สามารถที่จะจัดลําดับแตละทางเลือกในรูปของประโยชน
(ขอดี) และขอเสีย เพื่อที่จะหาทางเลือกที่ดีที่สุด
2. บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยคลอยตามบุคคลอื่น (Passive man) หมายถึง ผูบริโภคเปนผู
ซื้อที่ขึ้นอยูกับ การชักจูง การทําใหเกิดมโนภาพในใจ การใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing
mix) หรือความพยายามของนักการตลาด โดยมองวา การซื้อของผูบริโภคเปนไปเพราะมีการรับรู
จากสิ่งกระตุน สิ่งเรา และไมไดใชเหตุผลในการซื้อ พรอมที่จะยอมรับขอเสนอตางๆ การซื้อโดยไมมี
เหตุผลของผูบริโภคลักษณะนี้สามารถทําไดโดย
2.1 Attention ทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจโดยเปนการเรียกลูกคาในอันดับแรก
2.2 Interest จากความตั้งใจนี้ตองทําใหลูกคาสนใจในสินคา หรือบริการที่จะติดตาม
2.3 Desire ตองทําใหลูกคามีความรูสึกเกิดขึ้นวาตองการที่จะมีสิน คาชนิดนี้เพราะ
จําเปนกับลูกคามากเหลือเกิน
2.4 Action จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสามารถตอบปญหาความตองการ หรือสินคาสามารถ
สนองตอบความตองการที่แทจริงของลูกคาได จนทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ
3. บุคคลที่ตัดสิน ใจซื้อดวยความเขาใจ (Cognitive man) หมายถึง ผูบริโ ภคที่มีการ
บริโภคสินคาอยางมีเหตุผล และมีความเขาใจความตองการของผูบริโภคเองมากที่สุด โดยการเสาะ
แสวงหาขอมูลตางๆของตัวสินคาจากหลายๆแหง และนําขอมูลเหลานั้นมา เกิดการเปรียบเทียบจน
ในที่สุดสามารถทําใหเกิดการตัดสินใจซื้ออยางเหมาะสม โดยเริ่มตนผูบริโภคจะทราบถึงปญหาของ
ตนเอง เกิดการคนหาผลิตภัณฑที่จะแกปญหา ประเมินสิ่งตางๆที่จะสามารถแกปญหาใหไดมากทีส่ ดุ
และคุมคาเงินมากที่สุด ตลอดจนชองทางการซื้อที่สะดวกที่สุด ถือไดวาเปนระบบกระบวนการขอมูล
ของผูบริโภค โดยกระบวนการนี้อาจมีปจจัยหลายๆอยางเขามาเกี่ยวของเพื่อชวยประกอบในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาอยางใดอยางหนึ่ง เชนกลุมอางอิง ไมวาจะเปน ครอบครั ว เพื่อน ซึ่งปจจัยตางๆ
เหลานี้ จะทําใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคงายขึ้น และมีความพึงพอใจมากขึ้นดวย
4. บุคคลที่ตัดสินใจซื้อดวยอารมณ (Emotional man) หมายถึง ผูบริโภคที่ทําการตัดสินใจ
ซื้อโดยอาศัยความรูสึกของผูบริโภคเองทั้งหมด โดยมิไดมีการ คนหา เปรียบเทียบขอมูลของสินคา
อยางถี่ถวนดีนัก อีกนัยหนึ่งคือใชอารมณมากกวาเหตุผล ความรูสึกหรืออารมณที่วานี้เกิดไดจาก
หลายๆอยางไมวาจะเปน ความรัก ความภาคภูมิใ จ ความกลัว ความหวัง ความตองการเปน ที่
ยอมรับในสังคม การตัดสินใจซื้อแบบนี้เปนหลักของทางดานจิ ตวิทยาเปนสวนใหญ ดังนั้นสินคาที่
วางจําหนายจะตองสามารถที่จะกระตุนอารมณบางอยางของผูบริโภคไดดวย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา ผูวิจัยไดนําขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโ ภค ดาน
ลักษณะของกลุมเปาหมาย มาเปนแนวทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึง
พอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวา
บุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจาก
เปน ผลของกระบวนการทางจิตวิท ยา ทัศนคติไ มส ามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวา
บุคคล กลาวถึงอะไรหรือทําอะไร ชิฟฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657)
ทัศนคติ (Attitude) คือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Rediness to act) ถาเรามีทาทีหรือ
ทัศนคติในเชิงบวก เรายอมปฏิบัติออกมาในทางบวก แตถาเรามีทาทีหรือความรูสึกในเชิงลบ เราก็
จะปฏิบัติออกมา ในทางลบ ทัศนคติจึงมี 2 ลักษณะ (เสรี วงษมณฑา. 2542: 106) คือ
1. ทัศนคติในเชิงบวก (Positive Attitude) ทําใหเกิดการปฏิบัติออกมาในทางบวก (Act
positively)
2. ทัศนคติในเชิงลบ (Negative Attitude) ทําใหเกิดการปฏิบัติออกมาในทางลบ (Act
negatively)
ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายทัศนคติคือทฤษฎีที่วา ดวยการเรียนรูความเขาใจ (Cognitive
learning theory) อธิบายวา ในสถานการณที่ผูบริโภคแสวงหาทางแกไขปญหาหรือการตอบสนอง
ความตองการใหพอใจผูบริโภคมักจะเกิดทัศนคติไมวาจะแงบวกหรือแงลบเกี่ยวกับสินคานั้นๆบน
พื้นฐานของขอมูล ขาวสารที่เปดรับและความเขาใจคือ ความรูและความเชื่อของผูบริโ ภคจะมี
ทัศนคติเปนเชนไรขึ้นอยูกับความรูและปริมาณขอมูลที่ผูบริโภคไดเรียนรู (ศุภร เสรีรัตน.2544: 183)
พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทัศนคติ 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. K = Knowledge หนาที่ในการแสดงออกซึ่งความรู ซึ่งประกอบดวยวิถีทางที่บุคคลจะ
ให ความหมายตอสิ่งตางๆ ที่กระจัดกระจายอยูรอบตัวของบุคคลในโลก ซึ่งการใหความหมายนี้
ไดมาจาก โครงสรางมาตรฐานและอางอิงไดที่ทัศนคติจะมอบใหกับตัวของบุคคล ในการเกิดหนาทีใ่ น
การ แสดงออกซึ่งความรูนี้ ทัศนคติผูบริโ ภคจะไปสูการเสาะแสวงหาขอมูลและยังเปนแนวทาง
สําหรับ ผูบริโภคในการเพิ่มพูนมาตรฐานการครองชีพดวย (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 176)
2. A = Attitude เปนการเกิดทัศนคติ เมื่อเกิดความรูในขั้นตอมาจะเกิดความรูสึกชอบ
หรือไม ชอบในเชิงผูบริโภคจะสามารถใหความหมายอยางกวางได คือ แนวความคิดที่เกี่ยวกับการ
บริโภคเฉพาะอยาง หรือแนวความคิดที่สัมพันธกับการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ตราสินคา บริการ การ
โฆษณา ที่ทําให ผูบริโภคเกิดความรูสึกตอสิ่งนั้นๆ เปนตน
3. P = Practice เปนการเกิดการกระทําโดยหลังจากที่เกิดความรูและทัศ นคติแลว ก็จะ
เกิดการกระทํา เชน ไปซื้อตั๋วเพื่อดูภาพยนตรหรือคอนเสิรต เปนตน
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โมเดลโครงสรางทัศนคติ
ชีฟฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2000: 200) ไดใหความหมายของทัศนคติวา
เปนความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูมาทําใหมีพฤติกรรมลักษณะที่ชอบหรือไมชอบตอสิง่ หนึ่ง
และได กําหนดองคประกอบทัศนคติไว 3 สวน ดังนี้

พฤติกรรม
Conative

ความรูสกึ
Affective

ความเขาใจ
Cognitive

ภาพประกอบ 4 โมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model)
ที่มา: Schiffman; & Kanuk. (1997). Consumer Behavior. P.285.
จากรูปสามารถอธิบายไดดังนี้
1. สวนของความรูหรือความเขาใจ (The Cognitive or knowledge component) องค
ประกอบ แรกขององคประกอบ 3 ประการของทัศนคติก็คือ สวนของความเขาใจของบุคคล ซึ่งก็คือ
ความรู (Knowledge) และการรับรู (Perception) ที่จําเปนจะตองมีการรวมกันของประสบการณ
โดยตรงของทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ (Schiffman; & Kanuk.
1997: 658) โดย ความรูนี้และผลของการรับรูที่เกิดขึ้นปกติจะมาจากความเชื่อ (Beliefs) ที่ผูบริโภค
มีตอสิ่ ง ใดๆ จากคุณลักษณะดานตางๆ และพฤติกรรมเฉพาะดานที่เกิดขึ้น จะนําไปสูผ ลลัพธ
เฉพาะเจาะจงดวย
2. สวนของความรูสึก (The affective component) คือ สวนของอารมณหรือความรูสึก
ของผูบริโภค (Consumer’s emotion or felling) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาซึ่งอารมณ
ความรูสึกเหลานี้มักจะถูกใชในการประเมินผลของการวัดทัศนคติผูบริโภคบอยๆ ในลักษณะของ
ความชอบหรือไมชอบ และดีหรือไมดี (Schiffman; & Kanuk. 1997: 658)
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3. สวนของพฤติกรรมหรือการกระทํา (The conative or behavior component) สวน
สุดทายขององคประกอบ 3 ประการของทัศนคติที่เกี่ยวของกับแนวโนมที่บุคคลจะมีการกระทําหรือ
พฤติกรรม อยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มี ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางความหมาย
สําหรับพฤติกรรม อาจหมายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง (Schiffman; & Kanuk. 1997: 658)
ทัศนคติเปนสิ่ ง ที่เปลี่ยนแปลงไดยาก ทัศนคติของบุคคลจะมีรูปแบบแนนอนและการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหนึ่งจํา เปนตองปรับเปลี่ยนสิ่งอื่นที่ทําไดคอนขางยาก ดังนั้น กิจการควร
พยายามทําผลิตภัณฑใหสอดคลองกับทัศนคติที่มีอยูดีกวาที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพราะ
การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติจะตองใชเงินเปนจํานวนมาก
การนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติมาใชในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําองคประกอบของ
ทัศนคติ 3 ประการ อัน ไดแก สวนของความรูสึกและสวนของความเขาใจ มาใช ในการออกแบบ
กรอบแนวความคิด และใชเปนขอมูลในการออกแบบสอบถามในสวนของการวิเคราะหทัศนคติ
ทางดานสวนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญที่จะเลือกใชกลยุทธทางการตลาดให
ตรงกับ ตลาดเปาหมายไดอยางถูกตอง จะตองสรางสรรคสวนประสมทางการตลาดขึ้น มาใน
อัตราสวนที่พอเหมาะกัน สวนประสมทางการตลาดหมายถึงการผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันของการกําหนดราคาการสงเสริมการขายผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัดจําหนาย
ซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการ
จะเห็นไดวา ปจจัยตาง ๆ มีความสําคัญ ตอความสําเร็จทางเปาหมายการตลาดของ
หนวยงาน ผลิตภัณฑแมจะดีเพียงใดก็ตามหากการจัดจําหนายยังออนโอกาสที่จะลมเหลวก็มีมาก
โบวี่ ฮุสตัน และทริล (Bovee, Houston; & Thill. 1995: 17) กลาววา สวนประสมทาง
การตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดซึ่งเปนกุญแจใน
การกําหนดกล ยุทธทางการตลาด
คอตเลอร และอารมสตรอง (Kotler; & Armstrong. 1996: 6) กลาววา สวนประสมทาง
การตลาด คือกลุมของสวนประสมทางการตลาดที่สามารถทํางานรวมกันใหเกิดผลในตลาดเปาหมาย
แลมป แฮร และแมคดาเนียล (พิบูล ทีปะปาล. 2545: 42; อางอิงจาก Lamb, Hair; &
Mcdaniel. 2000: 44) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมผสานของการออกแบบ
กลยุทธดาน ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อเปลี่ยนความพึงพอใจ
อยางสูงสุดใหแกตลาดเปาหมาย
เบอโควิทย และคณะ (Berkowitz; et.al. 2000: 13) กลาววา สวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย4Ps เปน ปจจัยที่ผูจัดการตลาดสามารถควบคุมไดประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งสามารถใชในการแกไขปญหา
ทางการตลาดได
ธงชัย สันติวงษ (2539) กลาวไววาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
การประสมที่เขากันไดอยางดีของปจจัยตางๆดังนี้ คือ ผลิตภัณฑที่เสนอขาย (Product) การกําหนด
ราคา(Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด(Promotion) หรือเรียกวา 4Ps ซึ่ง
สวนประสมทางการตลาดในสวนตางๆ ไดถูกออกแบบมาเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภค
เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได
และผูบริโ ภคยิน ดีจายเพราะเห็น วาคุม รวมถึง มีการจัดจํา หนายกระจายสิน คาใหส อดคลองกับ
พฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา
และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง
จากความหมายของสวนประสมทางการตลาดสรุป ไดวา สวนประสมทางการตลาด
หมายถึง สวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย คุณลักษณะผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาดซึ่งมีผลตอผูบริโภคสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูบริโภคเปาหมาย
ได
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซือ้ โดย
แบงออกไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโ ภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณ ภาพที่คนรับรูไ ดของ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่อง
เหลานี้แลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อให
ผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเรื่องของรูปราง
ของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค
หีบหอที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่
แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน
สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโ ภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคา
นอย ลดตน ทุน การซื้อหรือทําใหผู บริโภคตัดสิน ใจดวยลักษณะอื่น ๆ สําหรับการตัดสิน ใจอยาง
กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ
สําหรับสิน คาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ร าคายังเปน เครื่องประเมิน
คุณคาของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการ
ตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา
สินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่
นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในรานเสริมสวย
ชั้นดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด
สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาดสงไป
อาจเตือนใจใหผูบริโ ภครูวาเขามีปญ หา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญ หาไดและมัน
สามารถสง มอบใหไ ดมากกวาสิน คาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลักการซื้อเปน การยืน ยันวาการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง
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สวนประสมการตลาด (Marketing Mix)

ผลิตภัณฑ (Product)
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
(Product variety)
คุณภาพสินคา (Quality) (Assortments)
การออกแบบ (Design)
ลักษณะ(Feature)
ตราสินคา (Brandname)
การบรรจุหีบหอ (Packaging)
ขนาด (Sizes)
บริการ (Services)
การรับประกัน (Warranties)
การรับคืน (Returns)

การจัดจาหนาย (Place)
ชองทาง (Channel)
ความครอบคลุม (Coverage)
การเลือกคนกลาง
ทําเลที่ตั้ง (Locations)
สินคาคงเหลือ(Inventory)
การขนสง(Transportation)
ตลาดเปาหมาย
(Target Market)

ราคา (Price)

การสงเสริมการตลาด (Promotion)

ราคาสินคาในรายการ (Listprice) สวนลด
(Discounts)
สวนยอมให(Allowances)
ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment period)
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ(Creditterms)

การสงเสริมการขาย (Salespromotion)
การโฆษณา (Advertising)
การใชหนวยงานขาย (Salesforce)
การประชาสัมพันธ (Public relations)
การตลาดทางตรง (Directmarketing)

ภาพประกอบ 5 รายละเอียดของสวนประสมการตลาด (Marketing mix)
ที่มา: Kotler. (2000). Marketing Management the Millennium Edition. P.15.
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คอตเลอร (Kotler, 1997) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix
หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได
2. ราคา (Price) หมายถึง เปนสิ่งกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ผูบริโภค
จะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ
การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อ
3. การจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางหรือชองทาง
หลังจากผูบริโ ภคทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑจ ากโฆษณาแลวจนเกิดความสนใจและอยาก
ทดลองใช การจัดจําหนายยังแบงไดอีก 2 สวน ดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
หรือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด
3.2 การกระจายสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึง
ประกอบดวย
3.2.1 การขนสง (Transportation)
3.2.2 การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing)
3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
และผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้นการสง เสริมการตลาดจึงประกอบดวย 5
เครื่องมือ ดังนี้
4.1 การส ง เสริ ม การขาย (Sale Promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขาย การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ
4.1.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวาการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer
Promotion) เปนการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภคคนสุดทาย
4.1.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade
Promotion) เปนการกระตุนความพยายามในการขายของคนกลางเพื่อผลักดันสินคาไปยังผูบริโภค
4.1.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย
(Sales force Promotion) เปนการกระตุนพนักงานขายใหใชความพยายามในการขายมากขึ้น
4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและ
จูงใจตลาดโดยใชบุคคล

33
4.3 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public relation) การใหขาวเปน
การเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพัน ธ
หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง
4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response Marketing) เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
4.5 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการหรือ
ผลิตภัณฑบริการหรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546: 53-55) ไดใหความหมายสวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4Ps) เปนเครื่องมือที่ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคา ใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ซึ่งจะตองสามารถทําหนาที่แจงใหกับผูบริโภค
ไดทราบถึงขอมูลตาง ๆ เชน ตราสินคา รูปแบบและสีสันของหีบหอตัวสินคา ขนาด รูปรางของ
สินคา เครื่องหมายการคา สิ่งเหลานี้จะสอความหมายและความเขาใจใหกับผูรับขาวสาร โดยผูผลิต
ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองเปนไปตามความตองการของตลาดเปาหมาย หากผลิตภัณฑมี
คุณภาพไมดีเมื่อใชแลวไมตรงตามความตองการ การทุมงบโฆษณาไปเทาใดก็ไมสามารถกระตุน
พฤติกรรมผูบริโภคได
2. ราคา (Price) หมายถึง เปนสิ่งกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ผูบริโภค
จะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะดีรับ
การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อบางครั้งการตั้งราคาสูงอาจ
เปนเครื่องหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความภูมิใจจาก
การซื้อหรือการใชผลิต ภัณ ฑราคาแพงๆ แตบางครั้ง มีการโฆษณาคุณสมบัติกัน มากจนหาความ
แตกตางไมคอย ไดราคาจึงเปนปจจัย ที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ
3. การจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางหรือชองทาง
หลังจากผูบริโ ภคทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑจ ากโฆษณาแลวจนเกิดความสนใจและอยาก
ทดลองใช แตถาไมสามารถจะหาซื้อไดอยางสะดวกแลวสวนใหญจะลมเลิกความตั้งใจแลวเปลี่ยนไป
ซื้อยี่หออื่นที่หาไดสะดวกกวาการจัดจําหนายยังแบงไดอีก 2 สวน ดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
และ(หรือ) กรรมสิท ธิ์ผ ลิต ภัณ ฑถูกเปลี่ยนมือ ไปยัง ตลาดในระบบชองทางการจัดจํา หนายจึ ง
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ชองทางการจัดจําหนายอาจผาน
คนกลางหรือไมก็ได
3.2 การกระจายสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัว ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึง
ประกอบดวย
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3.2.1 การขนสง (Transportation)
3.2.2 การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing)
3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ(Inventory management)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เปนการติ ดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย (Personal selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ (Non personal selling) เครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ องคการและ
(หรือ ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ
โฆษณาจะเกี่ยวของกับ
- กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy)
- กลยุทธสื่อ (Media strategy)
4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจง ขาวสารและ
จูงใจตลาดโดยใชบุคคลงานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ
- กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling strategy)
- การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management)
4.3 การสง เสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจ กรรมการสง เสริมที่
นอกเหนือจากการ โฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวและการประชาสัมพันธซึ่ง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใชหรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการ
สงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ
4.3.1 การกระตุน ผู บ ริ โ ภค เรีย กว า การส ง เสริ ม การขายที่ มุ ง สู ผู บ ริ โ ภค
(Consumer promotion)
4.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade
promotion)
4.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย
(Sales force promotion)
4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การใหขาวเปน
การเสนอ ความคิดเกี่ยวกับสิน คาหรือบริการที่ไ มตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพัน ธ
หมายถึง ความพยายาม ที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่งการใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ response marketing) เปนการ
ติดตอสื่อสารกับ กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการ
ตางๆที่นักการตลาด ใชสงเสริมผลิตภัณฑโ ดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทัน ที
เครื่องมือนี้ประกอบดวย
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4.5.1 การขายทางโทรศัพท
4.5.2 การขายโดยใชจดหมายโดยตรง
4.5.3 การขายโดยใชแคตตาล็อค
4.54 การขายทางโทรทัศน วิท ยุห รือหนัง สือพิม พซึ่ง จูง ใจใหลู กคามีกิจ กรรม
ตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ

6. ขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันแกสโซฮอล E20
ความหมายและความสําคัญของแกสโซฮอล
แก ส โซฮอล เ ป น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด จ ากการผสมระหว า งเอทานอลหรื อ ที่ เ รี ย กว า
เอทิลแอลกอฮอล (ETHYL ALCOHOL) ซึ่งเปน แอลกอฮอลที่ไดจากการแปรรูปจากพืชจําพวกแปง
และน้ําตาล เชน ออย ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ และเปนแอลกอฮอล บริสุทธิ์ 99.5 % โดย
ปริมาตร ผสมกับน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 (ชนิดที่มีคุณสมบัติบางตัวตางจากเบนซิน
91 ที่จําหนายอยูในปจจุบัน) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน เอทานอล 1 สวน จึงไดเปนน้ํามันแกส
โซฮอลออกเทน 95
สวนที่เรีย กแกส โซฮอลนั้น ทั บศัพทมาจากภาษาอัง กฤษจากคําวา GASOLINE และ
ETHANOL รวมกันเปน GASOHOL สําหรับการผสมแอลกอฮอลในน้ํามันเบนซินในขางตนเปนใน
ลักษณะของสารเติมแตงปรับปรุงคา Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ํามันเบนซินซึ่ง
สามารถใชท ดแทนสารเติมแตง ชนิดอื่น ที่นิยมใชใ นปจ จุบัน คือ MethyL-Tertiary-ButyL-Ether
(MTBE) ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศมูลคาหลายพันลานตอป
เอทานอลเปน แอลกอฮอลช นิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักพืช เพื่อเปลี่ยนแปง จากพืชเปน
น้ําตาลแลวเปลี่ยนจากน้ําตาลเปนแอลกอฮอล เมื่อทําใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น
จะเรี ย กว า เอทานอล (Ethanol)เอ ทานอลที่ นํ า ไปผสมในน้ํ า มั น เพื่ อ ใช เ ติ ม เครื่ อ งยนต เ ป น
แอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต 99.5% โดยปริมาตร ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได
แกสโซฮอลคือสวนผสมของน้ํามันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ซึ่งเอทา
นอลสามารถผลิตไดจากพืชที่ปลูกในประเทศ เชน ออย มันสําปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เชน ขาวฟาง
ขาว และ ขาวโพด เปนตน
ปจจุบันรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานไดสงเสริมใหมีการใชน้ํามันแกสโซฮอลเพิ่มมากขึ้น
โดยใหมีราคาน้ํามันแกสโซฮอล 95 ต่ํากวาน้ํามันเบนซิน 95 ลิตรละ 3.30 บาท และราคาน้ํามันแกส
โซฮอล 91 ต่ํากวาน้ํามันเบนซิน 91 ลิตรละ 2.80 บาท
ดัง นั้น การที่เ ราเติมน้ํามั น แกส โซฮอล จึง เปน การชวยชาติใ นการลดการนําเขาน้ํามั น
เชื้อเพลิงและยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้แกสโซฮอลยังเปนพลังงานสะอาดจึง
ปลอยมลพิษทางทอไอเสียต่ํากวาเบนซินทั่วไป ดังนั้นการใชแกสโซฮอลจึงเปนผลดีตอสุขภาพเรา
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เองและชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับประเทศที่สําคัญที่สุด "เราสามารถผลิตเองไดโดยใช
วัตถุดิบของเราภายในประเทศ"
ปจจุบันประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน อนุญาตใหมีการผลิตแกสโซฮอล 3 ชนิด คือ
1. น้ํามันแกสโซฮอล E10 แบงเปน
1.1 น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 91
1.2 น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 95
โดยมีสวนผสมของเอทานอลไมเกิ น รอยละ 10 และไมต่ํากวารอยละ 9 กับ น้ํามั น
เบนซินพื้นฐานรอยละ 90 โดยปริมาตร สามารถใชแทนหรือสลับกับน้ํามันเบนซิน 95และ 91 ได
ตามปกติโดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต
2. น้ํามันแกสโซฮอล E20 มีสวนผสมของเอทานอลไมเกินรอยละ 20 และไมต่ํากวารอยละ
19 กับ น้ํามันเบนซินพื้นฐานรอยละ 80 โดยปริมาตร
3. น้ํามันแกสโซฮอล E85 มีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 85 กับ น้ํามันเบนซินพื้นฐาน
รอยละ 15 โดยปริมาตรหรือมีเอทานอลไมต่ํากวารอยละ75โดยเอทานอลที่ใชผสมจะอยูในรูปของเอ
ทานอลแปลงสภาพ
สําหรับการผสมเอทานอลในน้ํามัน เบนซิน ในขางตน เปน ในลักษณะของสารเติมแตง
ปรับปรุงคา Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ํามันเบนซิน ซึ่งสามารถใชทดแทนสารเติม
แตงชนิดอื่นที่นิยมใชในปจจุบันคือ Methyl Tertiaryn Butyl Ether (MTBE) ซึ่งเปนสารที่ยอยสลาย
ยาก เกิดปญหามลพิษทางอากาศ ปนเปอนในแหลงน้ํา และตองนําเขาจากตางประเทศมูลคาหลาย
พันลานตอป ดังนั้นการใชแกสโซฮอล มีสวนชวยลดปญหาสภาวะเรือนกระจกที่ทําใหโลกรอน อีกทั้ง
เอทานอลเปนสารที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ จึงสามารถลดปญหาการนําเขาจากตางประเทศ
และชวยประหยัดเงินตราใหประเทศปละหลายพันลานบาทไดอีกดวย
เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ในทางเคมีเปน กลุ ม
สารประกอบอินทรียมีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH ประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
เปนไฮดรอกซิล ดิริเวทีฟของไฮโดรคารบอน เกิดจากการแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมดวย hydroxyl
group (OH) มีน้ําหนักโมเลกุล 46.07 จุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส เปนของเหลวใสไมมีสี
ติดไฟงาย ใหเปลวไฟสีน้ําเงิน ไมมีควัน
ประเทศที่ ผ ลิต เอทานอลมากที่ สุดของโลกในลําดับ ตน ๆ ได แก บราซิ ล และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวโนมการใชน้ํามันแกสโซฮอลของโลกยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง สวนในประเทศ
แถบเอเชีย เชน จีน อินเดีย ก็ใหความสนใจมากในการใชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเอทานอล และ
ป จ จุ บั น อิ น เดี ย ได มี ก ารส ง เสริ ม และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต เอทานอลบริ สุ ท ธิ์ เพื่ อ ใช
ภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถสงออกเทคโนโลยีไปยังประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย
เนื่องจากอุปทานของเอทานอลเพื่อใชเปน เชื้อเพลิง ในประเทศไทยในบางชวงสูง กวา
ปริมาณความตองการ ดังนั้น ตลาดของเอทานอลในปจจุบัน จึงมีทั้ง ตลาดในประเทศและตลาด
ตางประเทศ
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ตลาดเอทานอลในประเทศ สําหรับตลาดในประเทศเอทานอลจะถูกกระจายไปสูผูบริโภค ผานทาง
บริษัทน้ํามันโดยเอทานอลจะถูกขนสงทางรถบรรทุกจากหนาโรงงานเอทานอล ไปยังคลังน้ํามันที่
ใกลที่สุดเพื่อผสมกับน้ํามันเบนซินพื้นฐานในสัดสวนตางๆ จนถึงปจจุบัน มีทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ
ไดแก แกสโซฮอล 95 แกสโซฮอล 91 E20 และ E85 ซึ่งจะจําหนายใหประชาชนทั่วไปผานทาง
สถานีบริการน้ํามัน
ตารางแสดงปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในปพ.ศ. 2554 เปรียบเทียบพ.ศ. 2555 จะเห็นได
วามีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 61
หนวย: ลานลิตร/วัน
ป/
เดือน
ป
2554
ป
2555

ม.ค.

ก.พ.

ธ.ค.

TOTAL
(AVG/
DAY)

0.503

0.569 0.567 0.641 0.631 0.647 0.667 0.673 0.644 0.555 0.495 0.691

0.607

0.702

0.728 0.741 0.794 0.766 0.820 0.860 1.026 1.096 1.245 1.468 1.764

1.002

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ที่มา: กระทรวงพลังงาน. (2556)

ภาพประกอบ 6 แสดงแนวโนมปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ.
2554 กับ พ.ศ.2555
ที่มา: กระทรวงพลังงาน. (2556)
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดประมาณการการสงเสริมการใชแกสโซฮอล E20
ออกเทน 95 ดังนี้
รายการ
ปริมาณจําหนายแกสโซฮอล E20
(ลานลิตรตอวัน)
สัดสวนการจําหนาย E20 เทียบกับ
เบนซินและแกสโซฮอลทงั้ หมด (%)

2551
0.25

2552
0.58

2553
0.90

2554
1.23

1.2

2.6

4.0

5.3

ภาพประกอบ 7 แสดงแนวโนมประมาณการการสงเสริมการใชแกสโซฮอล E20
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2556).
ในการสงเสริมการใชแกสโซฮอล E20 กระทรวงพลังงานกําหนดใหราคาขายปลีกน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ต่ํากวาแกสโซฮอล 95 E10 เทากับ 2.0 บาท/ลิตร หรือต่ํากวาเบนซิน 95 เทากับ
6.0 บาท/ลิตร (ณ วันที่ 3 มกราคม 2551 ราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 = 27.29 บาท/ลิตร น้ํามัน
แกสโซฮอล 95 E10 = 29.29 บาท/ลิตร เบนซิน 95 = 33.29 บาท/ลิตร)
กรมธุร กิจ พลัง งานไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณ ภาพของน้ํามัน แก ส
โซฮอล พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 และมีผลใชบังคับตั้งแต 1 มกราคม 2551 ซึ่ง
เพิ่มลักษณะและคุณภาพน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในประกาศฉบับดังกลาว
สถานการณ น้ํามันแกสโซฮอล E20
รถยนตแกสโซฮอล E20
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย แจงวาในเบื้องตนจะมีรถยนตแกสโซฮอล E20 จําหนาย
ในป 51 ประมาณ 100,000 คัน และอาจมียอดจําหนายเบื้องตนหากมีบริษัทรถยนตแจงเพิ่มเติม
ปจจุบันมีรถยนตอี 20 จําหนาย 6 ยี่หอ (ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ณ 25 ม.ค. 51)
1. Ford รุน Focus และ Escape 3000 CC (ตั้งแตป 2005)
2. Honda รุน Accord, CR-V, Civic, City ที่จําหนายตั้งแตป 2008
3. Mazda รุน Mazda 3 ที่จําหนายตั้งแตป 2008
4. Mitsubishi รุน SPACE WAGON และ LANCER ที่จําหนายตั้งแตป 2008
5. Nissan รุน Tiida, Teana ที่จําหนายตั้งแตป 2008
6. Toyota Corolla, Vios, Yaris, Camry ที่จําหนายตั้งแตกุมภาพันธป 2008
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สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่จําหนาย “พีทีที E20 พลัส” 18 สถานี
- สน.ปตท. บริเวณริมทางพิเศษเฉลิมมหานครฝงขาออก(บางนา–ขาออก
- สน.ปตท. สาขาบางบอน
- สน.ปตท. สาขากรมชางอากาศ
- สน.ปตท. สาขาองคการแบตเตอรี่
- สน.ปตท. บจก. ปโตรเลียมน้ํามัน (รามอินทรา)
- สน.ปตท. หจก.สุวัจชัยออยล (ประชาชื่น)
- สน.ปตท. หจก.ศรีเจริญภัณฑ (วิภาวดี)
- สน.ปตท. บจก.เกษตรนวมินทรปโตรเลียม
- สน.ปตท. บจก. ที. 3 เจ. (ราชพฤกษ)
- สน.ปตท. สาขาการทาอากาศยาน 2 (ดอนเมือง)
- สน.ปตท. สาขาสํานักงานใหญ
- สน.ปตท. บจก.นาคสวัสดิ์ (บางบอ)
- สน.ปตท. หจก. คารมบริการ (รามอินทรา)
- สน.ปตท. บริษัท ที.เค.ที คอมเมอรเชียล (รามอินทรา)
- สน.ปตท. หจก. พระแทนการปโตรเลียม (สามแยกพิชัย)
- สน.ปตท. บริษัท เพชรราชพฤกษปโตรเลียม (ราชพฤกษ)
- สน.ปตท. บริษัท ปโตรเลียมน้ํามัน (ติวานนท)
- สน.ปตท. หจก. ทรัพยภากรณ (ถ.นครอินทร บางกรวย)
สถานีบริการน้ํามันบางจาก ที่จําหนาย E20 5 สถานี
- สาขาสุขาภิบาล 1
- เกษตร
- คูขนานรามอินทรา-อาจณรงค 1
- คูขนานรามอินทรา-อาจณรงค 2
- เอกมัย
- พระราม 3
- บางนาตราด กม. 22
- ประชาอุทิศ
- ปนเกลา นครชัยศรี
- จรัญสนิทวงศ
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อัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต E20
กระทรวงการคลังไดออกประกาศ เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80) เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2550 (เอกสารแนบ 2) และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยลดอัตราภาษี
สรรพสามิตรถยนตที่สามารถใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอยกวารอยละ 20 เปนสวนผสมกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้
1. รถยนตที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลบ.ซม. และมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220
แรงมา จากอัตราภาษีที่จัดเก็บเดิมรอยละ 30 (ซึ่งมีเพดานภาษีรอยละ 50) ลดลงเหลือรอยละ 25
2. รถยนตที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 2,000 ลบ.ซม. แตไมเกิน 2,500 ลบ.ซม. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา จากอัตราภาษีที่จัดเก็บในเดิมรอยละ 35 (ซึ่งมีเพดานภาษีรอยละ 50)
ลดลงเหลือรอยละ 30
3. รถยนตที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 2,500 ลบ.ซม. แตไมเกิน 3,000 ลบ.ซม. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา จากอัตราภาษีที่จัดเก็บในเดิมรอยละ 40 (ซึ่งมีเพดานภาษีรอยละ 50)
ลดลงเหลือรอยละ 35
4. รถยนตที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลบ.ซม. หรือมีกําลัง เครื่องยนตเกิน 220
แรงมา จัดเก็บคงเดิมในอัตราภาษีที่จัดเก็บในปจจุบันรอยละ 50
ซึ่งรถยนตอี 20 ที่จะใชอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนตใหมนี้ จะตองมีคุณลักษณะครบถวน
ทุกขอดังนี้
1. มีการออกแบบที่ผลิตใหเปนรถยนตประเภทใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอยกวา
รอยละ 20 เปนสวนผสมกันน้ํามันเชื้อเพลิงได โดยโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนตรุนนั้นๆ โดยตรง
2. มีการับประกันจากผูผลิตวาสามารถใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอยกวารอยละ
20เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงไดและ
3. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานมลพิษจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(สมอ.) ไมต่ํากวาระดับ มอก. 2160-2546
มาตรฐานน้ํามันแกสโซฮอล E20
ตามประกาศของกรมธุร กิจ พลังงานเรื่อง กําหนดลักษณะและคุณ ภาพของน้ํามัน แกส
โซฮอล พบวาคุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอล E 20 นั้น แทบจะไมไดแตกตางจากน้ํามันแกสโซฮอล
E10 มีคาเพียง 3 คาที่แตกตางกันคือ 1.อุณหภูมิการกลั่น 2.ความดันไอสูง 3.ปริมาณผสมเอทานอล
ประโยชนของการใชน้ํามันแกสโซฮอล E 20 ตอผูบริโภค
1. ผูบริโภคไดใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ในราคาถูกลงกวาลิตรละ 5 บาท
2. ราคารถยนตที่ใ ช E20 ถูกลงจากการลดภาษีส รรพสามิตประมาณคัน ละ 5 หมื่น -1
แสนบาท
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ขอดีของการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20
1. การเผาไหมของ E 20 สมบูรณกวาน้ํามันเบนซินปกติ จึงชวยเพิ่มกําลังและแรงบิดของ
เครื่องยนต
2. การใชแกสโซฮอล E 20 ชวยลดการปลอยแกสเรือนกระจกกวารอยละ 30
3. ชวยพยุงราคาพืชผล(มันสําปะหลัง) ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเอทานอล
4. ลดการนําเขาน้ํามันเบนซิน
FFV (Flexible Fuel Vehicle) เปนรถยนตที่ไดรับการออกแบบใหมีระบบเซ็นเซอรสําหรับ
ตรวจสอบอัตราสวนผสมของเอทานอลกับน้ํามันเบนซิน และสามารถใชน้ํามันที่มีสวนผสมของเอทา
นอลในอัตราสวนตางๆ ( E15 – E100)ไดอยางมีประสิทธิภาพ รถยนต FFV ไดมีการปรับเปลี่ยน
วัสดุระบบเชื้อเพลิง เชน ถังน้ํามัน ทอจายน้ํามัน และหัวฉีดน้ํามัน ใหทนตอการกัดกรอนของเอทา
นอลได ซึ่งโดยรวมแลวระบบตางๆ ของรถยนต FFV แทบจะไมแตกตางจากรถยนตทั่วไป
เนื่องจาก เอทานอล คือ แอลกอฮอลบริสุทธิ์มีคุณสมบัติเดนที่ตางจากน้ํามันเบนซิน เชน
จุดเดือดของแอลกอฮอลจ ะต่ํากวาน้ํามัน ทําให มีแรงดัน ไอมากกวา ซึ่ง จะมีปญ หากับรถบางรุ น
โดยเฉพาะรถรุนเกาที่ใชคารบิวเรเตอร ที่มีถัง น้ํามันติดตั้งหางจากตัวเครื่องยนตมากเกินไป หรือ
รถยนตที่มีขนาดของทอเชื้อเพลิงที่เล็กเกินไป อาจมีผลทําใหแอลกอฮอลที่อยูในทอเชื้อเพลิงเปลี่ยน
สภาพจากของเหลวเปนไอไดงาย เนื่องจากความฝดของทอมีมาก สงผลใหการหมุนของเครื่องยนต
มีความเร็วรอบไมสม่ําเสมอ เครื่องจะกระตุกหรือดับในบางชวง
นอกจากนี้ แอลกอฮอลยังมีคุณสมบัติการกัดกรอนสูง ยิ่งสัดสวนของแอลกอฮอลในน้ํามัน
มากขึ้นจะยิ่งเพิ่มคุณสมบัติการกัดกรอนใหเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งสามารถกัดกรอนยาง พลาสติกบาง
ชนิด และโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และอาจสงผลใหทอสงน้ํามันไปจนถึงถังน้ํามันเกิดการผุ
กรอนจนทะลุไดภายในระยะเวลาประมาณ ครึ่งป – 1 ป

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใช
รถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจัง หวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้ง นี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ผลงานวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของโดยนํามาใชอางอิง เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาซึ่ง จะขอนําเสนอ
ดังตอไปนี้
ถวัลย แสงนา (2544) ไดทําการศึกษาแอลกอฮอลน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับรถยนต
จากการศึกษาการใชเอทานอลผสมกับเบนซินออกเทน 87, 91 และ 95 ในอัตราสวนรอยละ 10, 20
และ 30 โดยปริมาตร นําไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทดสอบกับเครื่องยนตที่ติดตั้ง บน
ไดนาโมมิเตอรเพื่อทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนตรวมถึง วิเคราะหปริมาณมลพิษ ในไอเสีย
สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
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การเติมเอทานอลลงในน้ํามันเบนซินจะทําใหคาออกเทนนัมเบอรของน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
ตามปริมาณของแอลกอฮอลที่ผสมลงไป ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเอทานอลมีคาออกเทนนัมเบอรสูงกวา
น้ํามันเบนซิน ขณะเดียวกันคาความรอนของเชื้อเพลิงจะต่ําลงเปนสัดสวนกับปริมาณเอทานอลที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเอทานอลมีความรอนของเชื้อเพลิงต่ํากวาเบนซิน
เปรียบเทียบระหวางน้ํามันเชื้อเพลิงผสมที่ใชเอทานอลเติมลงในเบนซินออกเทน 87 ใน
สัดสวนรอยละ 10 โดยปริมาตรกับเบนซินออกเทน 91 ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งสองมีคาออกเทนนัม
เบอรใกลเคียงกัน คือ เบนซินผสมมีคาอกเทนนัมเบอร 93.5 สวนเบนซินไมผสมมีคาออกเทนนัม
เบอร 91.1 และคาความรอนของเชื้อเพลิงผสมจะต่ํากวาเมื่อนําไปทดสอบกับเครื่องยนต พบวา
แรงบิดของ เครื่องยนตลดลงเพียงเล็กนอย คือ ลดลงรอยละ 1.7 สวนกําลังของเครื่องยนตที่ไดไม
แตกตาง ขณะที่ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกลดลง (ประหยัดน้ํามัน ) รอยละ 2.65 มลพิษ
ในไอเสียลดลงรอยละ 40.6สวนคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นรอยละ23.23
เปรียบเทียบระหวางเบนซินออกเทน 91 ผสมเอทานอลในสัดสวนรอยละ 10 โดยปริมาตร
กับเบนซินออกเทน 95 ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งสองมีคาออกเทนนัมเบอรเทากัน แตความรอนของ
เชื้อเพลิงของเบนซินผสมมีคานอยกวา จากการทดสอบกับเครื่องยนต พบวาน้ํามันเชื้อเพลิงผสมทํา
ใหแรงบิดลดลงเล็กนอย คือ ลดลงรอยละ 0.45 กําลังของเครื่องยนตลดลงรอยละ 2 สวนคาความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง จําเพาะเบรกเพิม่ ขึ้นรอยละ 1.5 สําหรับมลพิษในไอเสีย คารบอนมอนนอกไซด
ลดลงรอยละ 11.34 สวนไฮโดคารบอนและคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 และ 0.24
ตามลําดับ
โดยสรุปจะเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนําแอลกอฮอลมาผสมกับน้ํามันเบนซินที่มีคาออก
เทนต่ําเพื่อนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตเนื่องจากวาสมรรถนะของเครื่องยนตที่ไดไมแตกตาง
กันมาก ที่สัดสวนผสมของเอทานอลรอยละ 10-20 โดยปริมาตร อีกทั้งยังทําใหมลพิษในไอเสียลดลง
การนําเอาแอลกอฮอลมาใชเปนเชื่อเพลิงยังเปนการชวยเพิ่มมูลคาของแอลกอฮอลใหสูงขึ้นสงผลให
ผลผลิตทางการเกษตรมีคาสูงขึ้นเปนการชวยเหลือเกษตรกรของประเทศในการนําผลผลิตมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดดังนั้น การนําแอลกอฮอลมาใชเปนน้ํามันเชื่อเพลิงจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวย
ประหยัดพลังงานชวยลดมลพิษอีกทั้งยังเปนพลังงานทดแทนการใชน้ํามันได
รามนรี ฉิมวารุณ (2545) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ตอการใชแกสโซฮอลใน 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภค โดยจําแนกตามปจจัยตางๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนครั้งที่ใชแกสโซฮอล ตลอดจนรวบรวมขอเสนอแนะของผูบริโภคที่
มีตอการใชแกสโซฮอลผลการวิจัยพบวา
1. ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอการใชแกส โซฮอลโดยรวม มีความคิดเห็น วา มีความ
เหมาะสมปานกลางเมื่อพิจารณาดานตางๆ พบวาดานผลิตภัณฑมีความเหมาะสมปานกลาง ดาน
ราคาและดานการสงเสริมการตลาดมีความเหมาะสมมาก สวนดานการจัดจําหนายมีความเหมาะสม
นอย
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2. ผูบริโภคที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนครั้งที่ใชแกสโซฮอลแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอการใชแกสโซฮอลไมแตกตางกัน
3. ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการใชแกสโซฮอลแตกตาง
กัน
ศักดา เสถียรไชยกิจ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ
การเลือกใชน้ํา มันแกสโซฮอลในรถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญเติม
น้ํามันแกสโซฮอลจากสถานีบริการน้ํามันบางจาก โดยชําระคาน้ํามันดวยเงินสดมากกวา 500 บาท
ตอครั้ง ในการเติมน้ํามันจะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอลทุกครั้ง จากสถานีบริการน้ํามันที่เปนทางผาน
และมีหัวจายน้ํามันเปนจํานวนมาก โดยไมพบปญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต การเลือกเติมน้ํามันจะ
ตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งเหตุผลที่ใชน้ํามันแกสโซฮอล คือ ราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ
มีอัตราสิ้นเปลืองใกลเคียงกัน ผูบริโภคไดรับขอมูลจากสื่อโทรทัศนแตยังไมเพียงพอความตองการ
ผูบริโภคตองการใหราคาน้ํามันแกสโซฮอลถูกกวาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ประมาณ 76 สตางคถึง
1 บาทและมีของแถม เปนน้ําดื่มผูบริโภคไมสนใจใชอุปกรณประหยัดน้ํา มัน “อีพลัส ” ทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอการเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอลโดยภาพรวม 5 อันดับ แรก ไดแก น้ํามันแกสโซฮอลทํา
ใหเครื่องยนตมีความรอนปกติ มีอัตราสิ้นเปลืองลดลง(ประหยัดน้ํามัน)สถานีบริการน้ํามันมีคุณภาพ
ไมแตกตางกัน น้ํามันแกสโซฮอลทําใหรถสตารทติดงาย และทําใหเครื่องยนตเดินไมสะดุด
จักริน จั่น ตระกูล (2547) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโ ภคตอสวนประสม
การตลาด ของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายประกอบอาชีพ
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และเปนนิสิต/นักเรียน รอยละ 45.67 มีอายุ 21-30 ป รอยละ 61.30 มี
รายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 49.33 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอย
ละ 37.70 ใชรถจักรยานยนต และรถเกงสวนบุคคลรอยละ71.67 เติมน้ํามันชนิด ALPHA-X95โดย
เติมน้ํามัน 5 ครั้งตอเดือนรอยละ 30.70 ซึ่งในการเติมแตละครั้งใชเงิน 101-300 รอยละ37.00 สวน
ใหญเติมน้ํามัน ปตท.และยี่หออื่นๆ รอยละ 69.67 และสวนใหญจายเปนเงินสด รอยละ 75.67
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน้ํา มัน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และ
ดานราคา ดานผลิตภัณฑและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ธีรพรรค คงจันทร (2548) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใชน้ํามัน
แกสโซฮอล 95 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชน้ํามันแกส
โซฮอล 95 ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในการใชน้ํามันแกส
โซฮอล 95 ในระดับปานกลาง ดานการจัดจําหนายผูบริโภคมีความพึงพอใจในการใชน้ํามันแกส
โซฮอล 95 ในระดับนอยและผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได การศึกษาและขนาดเครื่องยนตที่ใช
ตางกันมีความพึงพอใจใน การใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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สายฝน ปราบคช (2548) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลของ
ผูใช รถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชแกสโซฮอล ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดรวมเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลแตกตางกันทุกดาน สําหรับ
พฤติกรรมของผูใชรถยนตตอการเลือกใชรถยนต กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่จะใชบริการสถานี
บริการน้ํามันที่จําหนายแกสโซฮอลของปตท. และบางจากโดยการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลนั้น
ขึ้นกับการตัดสินใจของผูใชรถยนตเปนหลั ก ซึ่งคําแนะนําหรือการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
เลือกใชแกสโซฮอลนั้น มีผลบางตอการเลือกใชแกสโซฮอล ทั้งนี้พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกส
โซฮอลในดานผลิตภัณฑและดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก สวนดานการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ณิชชารีย ปรียพั นธเกษม (2550)ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของผบูริ
โภคที่มีตอการเติมน้ํามันไบโอดีเซลในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูที่ใช
รถยนตเครื่องยนตดีเซลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลในระดับ มาก มีทัศนคติดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวยแตผูบริโภคมีระดับทัศ นคติการรับรูเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลอยูในระดับไมดี
สวนแนวโนมพฤติกรรมเติมตอในระดับที่ต่ํา
บรรจง สมฤทธิ์ (2550) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมที่มีตอน้ํามันแกสโซฮอล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 21-31 ป
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท ใชรถยนตเกงสองตอน ขนาดเครื่องยนต ไมเกิน
1,500 ซีซี อายุการใชงานของรถยนต มากกวา 3 ป – ไมเกิน 6 ปเติมน้ํามันวันจันทรถึงวันศุกร
ชวงเวลาที่เติมไมแนนอน เติมน้ํามันเฉลี่ยเดือนละ 2-5 ครั้งตอเดือน เติมครั้งละ 501 - 1,000 บาท
ชําระคาน้ํามัน เปนเงิน สด เติมน้ํามัน ที่สถานีบริการน้ํา มันปตท. บอยที่สุด และทัศนคติดาน
พฤติกรรม ผูตอบแบบสอบถามที่เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและเติมน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับ
น้ํามันเบนซิน มีแนวโนมที่จะเติมน้ํามันแกสโซฮอลตอไป สวนประเด็นการแนะนําผูอื่นเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เติมเฉพาะน้ํามันแกสโซฮอลและที่เติมน้ํามันแกสโซฮอล
สลับกับน้ํามันเบนซิน เสนอใหมีการรับรองมาตรฐาน คุณภาพของน้ํามันแกสโซฮอล ดานราคาเสนอ
ใหลดราคาน้ํามันแกสโซฮอลลง ดานชองทางจัดจําหนาย ควรมีบริการน้ํามันแกสโซฮอลทุกสถานี
บริการ และควรเพิ่มหัวจายน้ํามันและดานสงเสริมการตลาด เสนอใหมีการอบรมพนักงานและจัดทํา
คูมือแนะนําการเติมน้ํามันแกสโซฮอลไดหรือไม และควรจัดรายการสงเสริมการขายเชนมีการแถมน้าํ
ทิชชูหรือการชิงโชค
สุณิสา ฉันทวิริยวัฒน (2551) ไดศึกษาเรื่องความรูความเขาใจ ทัศนคติและแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อแกสโซฮอล 91 ของผูบริโ ภคในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา
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ผูบริโภคสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแกสโซฮอล 91 ในระดับมาก โดยมีคําถามที่ผูบริโภค
ตอบถูกนอยที่สุดคือ หัวขอการใชแกสโซฮอล 91 อาจจะสงผลใหสมรรถนะของเครื่องยนตลดลง
ดานทัศนคติโดยรวมที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของแกสโซฮอล 91 ผูบริโภคมีทัศนคติโดยรวม
ที่เห็นดวยอยางยิง่ กับสวนประสมทางการตลาดดานประโยชนของแกสโซฮอล 91 มีทัศนคติโดยรวม
ที่เห็นดวยกับสวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพของแกสโซฮอล 91 ดานราคาของแกสโซฮอล
91 ดานชองทางการจัดจําหนายของแกสโซฮอล 91 และดานการสงเสริมการตลาดของแกสโซฮอล
91 และมีทัศนคติโดยรวมที่ไ มเห็น ดวยกับสวนประสมทางการตลาดดานความคาดหวังตอแกส
โซฮอล 91 ดานแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแกสโซฮอล 91 ผูบริโภคมีแนวโนมที่ไมแนใจวา
จะใชแกสโซฮอล 91 และจะบอกตอใหผูอื่นใชแกสโซฮอล 91 หรือไม
สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผู
ขับขี่รถยนตใ นกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชใ นการวิจัย คือ ผูขับขี่รถยนตที่ใ ชบริ การเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 จากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และ บางจาก ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
แตกตางกัน โดยที่ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมแตกตางกัน
รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานความถี่ในการเติมและสัมพันธกับการใชตอการเลิกใชใ น
อนาคต และการบอกตอผูอื่นใหเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ทัศ นคติดานเครื่องมือทางการตลาด
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานการใชตอการเลิกใชในอนาคตและการบอกตอผูอื่นใหเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
อนุพงศ ติรศุภนนท (2552) ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตในจังหวัดเชียงใหมตอ
การใชพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 2130 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียนนักศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํา
กวา 10,000 บาท รถยนตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 มีขนาดของ
เครื่องยนตไมเกิน 1,500 ซีซี อายุการใชงานของรถยนต 6 ป ดานความรูความเขาใจพบวา มีความ
คิดเห็นในความรูในเรื่องการใชพลังงานทดแทนในระดับดี และดานแนวโนมพฤติกรรม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชพลังงานทดแทนในปจจุบันเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 มากที่สุด โดยเหตุผลที่
ผูตอบแบบสอบถามจะเลือกใชพลังงานดังกลาว เพราะ ประหยัดคาใชจาย ประหยัดพลังงาน และ
ปราศจากมลพิษ
ศราวุธ ชัยเรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคหลังวิกฤตราคาน้ํามันตอ
น้ํามันไบโอดีเซลในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 20 – 30 ป การศึกษาสูงสุดหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย
หรือทํากิจการสวนตัว มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 5,001 – 15,000 บาท ทัศนคติดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในดานตางๆมาก
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ที่สุด และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชน้ํามันไบโอดีเซลอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับตามปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดดังนี้ ปจจัย ดานราคา รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ และ
ดานการจัดจําหนาย ตามลําดับ และดานการสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับปานกลาง
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี แนวความคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการบริโภค โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนนี้ ผูวิจัยได
นําแนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาใชในการอางอิงเพื่อกําหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ผูวิจัยไดนําแนวความคิดดานประชากรศาสตร
ของศิริวรรณ เสรีรัต น (2550: 57) มาใชเปนแนวทางในการคน หาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะดาน
ประชากรศาสตร เช น อายุ เพศ สถานภาพ รายได ต อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ด า น
ประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใ ชรถยนตนงั่
สวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด ผูวิจัยไดอาง
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับดานสวนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:
53-55) ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของเชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk.
(2000: 200) ซึ่งมีองคประกอบของทัศนคติที่ไดนํามาซึ่ง ไดแก สวนของความรูสึก และสวนของ
ความเขาใจ นํามาใชในการออกแบบกรอบแนวความคิดมาเปนแนวทางและเปนทฤษฎีอางอิงในการ
กําหนดแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของ
ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับทัศนคติตอสวนประสม
ทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการ
สงเสริมการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค ไดอางอิงแนวคิดและ
ทฤษฎีจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดกลาวถึงทฤษฎีโมเดลของบุคคล (Model of man) หรือ
ทัศนะ 4 ประการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Four views of consumer decision marking) วา
เปนทฤษฎีที่กลาวถึงทัศนะสําคัญที่เกี่ยวของกับสาเหตุและวิธีการซึ่ง บุคคลตัดสิน ใจซื้อ ซึ่งเปน
โมเดลที่เกี่ ยวของกับ พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อของผูบริโ ภค โดยโมเดลนี้ไ ดแบง ลักษณะการ
ตัดสินใจซื้อไว 4 โมเดล ประกอบดวย การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยคลอยตาม
ผูอื่น การตัดสิน ใจโดยความเขาใจและการตัดสิน ใจดวยอารมณ มาเปน แนวทางและเปน ทฤษฎี
อางอิง ในการกําหนดแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึง พอใจ ไดอางอิงจากแนวคิดและทฤษฎีความพึง
พอใจของอุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) นี้มาใชเปนแนวทางในการคนหาคําตอบเกี่ยวกับความรูสึก
ทางบวกหรื อ ทางลบที่ เ กิ ด จากการประเมิ น ความพึง พอใจโดยรวมเกี่ ยวกั บ ความสั ม พั น ธ กั บ
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พฤติกรรมในการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ของผูขับขี่ร ถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา งานวิจัยยังไมไดระบุถึงน้ํามันแกสโซฮอล E20
เปนเพียงน้ํามันแกสโซฮอล E10 เทานั้น โดยกลาวตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร ทัศนคติ ความรู
ความเขาใจ แนวโนมพฤติกรรม มาใชเปนตัวแปรในงานวิจัยขางตน ยกเวน งานวิจัยของสรัญพร
สุวรรณประสพ(2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูขับขี่รถยนตที่มีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยไมไดระบุประเภทของรถยนตในงานวิจัย ดังนัน้ ผูว จิ ยั
จึงสนใจเลือกปจจัยดานทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน
7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการดําเนินการวิจัย
ตามลําดับดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. ความเชื่อถือไดของเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
6. การจัดทําขอมูลและวิเคราะหผล
7. สถิติทใี่ ชในการวิจัย
8. สถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐาน

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ ีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนเกณฑอายุ
ของผูที่สามารถมีใบอนุญาตขับขี่ไดถูกตองตามกฎหมาย โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ผูที่ขับขี่รถยนตนงั่ สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ ีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนเกณฑอายุ
ของผูที่สามารถมีใบอนุญาตขับขี่ไดถูกตองตามกฎหมาย โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึง
ใชการกําหนดตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตรทีไ่ มทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (กัลยา วานิช
บัญชา. 2546: 26) กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้ นี้เทากับ
385 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 4% หรือเทากับจํานวน 15 ตัวอยาง รวมขนาดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร
Z2pq
n = 2
E
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เมื่อ

n
Z
E
p
q

=
=
=
=
=

ขนาดของกลุมตัวอยาง
1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ระดับคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดกําหนดไวไมเกิน 5% (0.05)
สัดสวนประชากรที่สนใจศึกษาเทากับ 50% (0.5)
1-p = 1-0.5 = 0.5

แทนคาในสูตรไดดงั นี้
(1.96) 2(0.5)(0.5)
n=
(0.05)2
= 385 ตัวอยาง
ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อปองกันการ
สูญเสียของแบบสอบถามเนื่องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ จึงทําการ
เก็บตัวอยางเพิ่มแบบสอบถามจํานวนตัวอยางเทากับ 15 คน เปนตัวอยางทัง้ หมด 400 ตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เพื่อสุมเลือก 6 เขตของแตละกลุมเขตการปกครองของกรุง เทพมหานคร โดยจะใชเกณฑการ
แบงกลุมการปกครองที่ประกาศลงทะเบียน ทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 ดังตาราง 4
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ตารางแสดงกลุมเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 เขต พรอมรายชื่อเขตในแตละกลุม
กลุมเขตการปกครอง
กลุมเจาพระยา
กลุมบูรพา
กลุมรัตนโกสินทร
กลุมศรีนครินทร
กลุมกรุงธนเหนือ
กลุมกรุงธนใต

รายชื่อเขตในแตละกลุม
เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางนา
เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา
เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจักร
เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางกะป และเขตวังทองหลาง
เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพระนคร
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก และเขตดุสิต
เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก
เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวงและเขตคันนายาว
เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ
เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตทวีวัฒนา
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตราษฏรบูรณะ
เขตทุงครุ

ทําการสุมเขตจากกลุมการปกครองทั้ง 6 กลุมกลุมละ 1 เขต จะไดเขตที่เปนเขตตัวอยาง
จํานวนทั้งหมด 6 เขต ซึ่งผูวิจัยจับฉลากไดเขตการปกครองดังนี้ กลุมกรุงธนใต คือ เขตจอมทอง
กลุมกรุงธนเหนือ คือ เขตบางกอกใหญ กลุมเจาพระยา คือ เขตพระโขนง กลุมบูรพา คือ เขต
ลาดพราว กลุมรัตนโกสินทร คือ เขตพญาไท และกลุมศรีนครินทร คือ เขตสวนหลวง
ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางของผูบริโภคโดยแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการ
กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลในเขตทั้ง 6 ในขั้นตอนแรก ไดเขตละ 67 คน
จํานวน 4 เขต และเขตละ 66 คน จํานวน 2 เขต มาทําการเก็บกลุมตัวอยาง รวมไดจํานวนทั้งหมด
400 คน ดังตาราง 5
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ตารางแสดงการเลือกกลุมตัวอยางเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงตามเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร 6 เขต
กลุมเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร
กลุมเจาพระยา
กลุมบูรพา
กลุมรัตนโกสินทร
กลุมศรีนครินทร
กลุมกรุงธนเหนือ
กลุมกรุงธนใต
รวม

เขตตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
เขตพระโขนง
เขตลาดพราว
เขตพญาไท
เขตสวนหลวง
เขตบางกอกใหญ
เขตจอมทอง
6 เขต

จํานวนกลุมตัวอยาง
67
67
67
67
66
66
400

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงไปที่สถานี
บริการ น้ํามัน 6 เขต ไดแก เขตพญาไท สถานีบริการน้ํามัน บางจากถนนพระราม6 เขตพระโขนง
สถานีบริการน้ํามัน ปตท สาขาบางนาขาออก เขตลาดพราว สถานีบริการน้ํามัน ปตท สถานีเกษตรนวมินทร เขตสวนหลวงสถานีบริการน้ํามันบางจาก ถนนพัฒนาการ เขตบางกอกใหญ สถานี ปตท.
ถนนเพชรเกษม เขตจอมทอง สถานีบริการน้ํามัน ปตท ถนนกัลปพฤกษ เนื่องจากเปนสถานีบริการ
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่มีขนาดพื้นที่ใหบริการและมีขนาดพื้นที่ภายในมากที่สุด พรอมทั้งมีจํานวน
รถยนตที่นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งเขาใชบริการจํานวนมากของในแตละเขต ทําใหมีสวนแบง
การตลาดสูงสุดดวย (ที่มา: https://www.bangchak.co.th, http://www.pttplc.com: 2556)
ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยนักวิจัย
จะตอง เดินทางไปสัมภาษณและเก็บแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจในการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในสถานีบริการน้ํามันในเขตนั้นๆ ให
ครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูดําเนินการวิจัยจัดทําขึ้น ใหมีลักษณะที่งาย
ตอการตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งเอาไวโดยแบงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน
4 สวน คือ
สวนที่ 1 สวนที่เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณมีจํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ เปนแบบสอบถามปลายปด (Close ended
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Response Question) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) แตละขอคําถามมีระดับการวัด
ขอมูลประเภทตางๆ ดังนี้
1. เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จําแนกได ดังนี้
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) แบบสอบถามเปน
ลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice Questions) (เบญจพร ทองไทย. 2548) จําแนกไดดังนี้
2.1 18 - 24 ป
2.2 25 - 31 ป
2.3 32 - 38 ป
2.4 39 - 45 ป
2.5 46 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จําแนกได ดังนี้
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยูดวยกัน
3.3 หยาราง / หมาย / แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษาสูงสุด ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
จําแนกไดดังนี้
4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกวาปริญญาตรี
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
แบบสอบถามเปนลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice Questions) (จรรยา วาหลวง. 2550)
จําแนกไดดังนี้
5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
5.2 10,001 – 20,000 บาท
5.3 20,001 – 30,000 บาท
5.4 30,001 บาทขึ้นไป
6. อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) จําแนกไดดังนี้
6.1 นักเรียน / นักศึกษา
6.2 พนักงาน / ลูกจางบริษทั เอกชน
6.3 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6.4 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
6.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........
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สวนที่ 2 สวนทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดที่มสี วนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยแบงตามดานตางๆ ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ จํานวนคําถาม 4 ขอ
2. ดานราคา จํานวนคําถาม 3 ขอ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวนคําถาม 3 ขอ
4. ดานการสงเสริมการตลาด จํานวนคําถาม 3 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามเปน แบบสอบถามใชร ะดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ
(Ordinal Scale) ลักษณะของแบบสอบถามแตละประเภทประกอบดวยคําถามที่ใ ชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) แบงระดับความเห็นดวยออกเปน 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกไดเพียงคําตอบเดียว
เทานั้น ซึ่งผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนไว ดังตอไปนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว ใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับความถี่ ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ สูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละ
ระดับชั้นโดยใชสูตรการคํานวณชวงความกวางของชั้น (มัลลิกา บุนนาค.2537: 29) ดังนี้
ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
5–1
=
= 0.8
5

ความกวางของชั้น =

กณฑการแปลความหมายของคะแนน
ะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบริโภคมีทศั นคติเกี่ยวกับกับสวนประสมทาง
การตลาดของแกสโซฮอล E20 ในระดับดีมาก

54
ะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบริโภคมีทศั นคติเกี่ยวกับกับสวนประสมทาง
การตลาดของแกสโซฮอล E20 ในระดับดี
ะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบริโภคมีทัศนคติทัศนคติเกี่ยวกับกับสวนประสมทาง
การตลาดของแกสโซฮอล E20 ในระดับปานกลาง
ะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบริโภคมีทัศนคติทัศนคติเกี่ยวกับกับสวนประสมทาง
การตลาดของแกสโซฮอล E20 ในระดับนอย
ะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบริโ ภคมีทัศนคติเกี่ยวกับ กับสวนประสมทาง
การตลาดของแกสโซฮอล E20 ในระดับนอยมาก
สวนที่ 3 สวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ประกอบดวยดาน
4 ดานโดยมีจํานวนดานละ 2 ขอ โดยแบงเปนดานดังนี้
1. การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
2. การตัดสินใจโดยคลอยตามคนอื่น
3. การตัดสินใจโดยความเขาใจ
4. การตัดสินใจดวยอารมณ
ซึ่งขอคําถามทั้งหมด ใชคําถามปลายปด แบบ Numerical Rating Scale โดยพิจารณา
ขอมูลแบบชวง (Interval Scale) การใหคะแนนมีเกณฑดงั นี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับการตัดสินใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว ใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับความถี่ ซึ่งมีเกณฑการพิจ ารณาดังนี้ สูต รการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละ
ระดับชั้นโดยใชสูตรการคํานวณชวงความกวางของชั้น (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) ดังนี้
ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
5–1
=
= 0.8
5

ความกวางของชั้น =
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 4 สวนที่เปนแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยมีจํานวนคําถาม 1 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามที่ใชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) แบงระดับความเห็นดวยออกเปน 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกไดเพียงคําตอบเดียว
เทานั้น ซึ่งผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนไว ดังตอไปนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว ใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับความถี่ ซึ่งมีเกณฑการพิจ ารณาดังนี้ สูต รการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละ
ระดับชั้นโดยใชสูตรการคํานวณชวงความกวางของชั้น (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) ดังนี้
ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
5–1
=
= 0.8
5

ความกวางของชั้น =

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลจากเอกสารศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2. ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยมการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองเพื่อ จะสามารถชี้แจงขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน
400 ตัวอยาง
3. เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลวทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน

4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลนั้น มีการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล โดยการตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกชุดแลว ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางจะ
ถูกนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยตัวแปรตางๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยน
สภาพขอมูลใหอยูในรูปตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวโดยใชสถิติในการศึกษาซึ่งดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลในรูป
ของการบรรยาย การนําเสนอขอมูลในตาราง กราฟ โดยการอธิบายรายละเอียดแบบสอบถามทุกขอ
เชน การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เปนสถิติที่วาดวยเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลบางสวนซึ่งเรียกวา กลุมตัวอยาง และขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้จะใชเปนตัวแทนของประชากร
ทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการตางๆ ที่จะนําไปสูผลสรุปเกี่ยวกับประชากร

5. ความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนีไ้ ดมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไ ดจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัย ที่เกี่ ยวข องไปใหอาจารยที่ป รึก ษาพิ จ ารณาและตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหา
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไป
สอบถามในการเก็บขอมูลจริง
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลว
ไปทําการทดสอบ (Pretest) ตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเขาใจขอคําถามของกลุม
ตั ว อย า ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปหาค า ความเชื่ อ ถื อ ได ข อง
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แบบสอบถาม(Reliability of the test) โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของครอนบัคซึ่งคาแอล
ฟาที่ไดจะแสดงระดับของความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 < α < 1 คาที่ใกลเคียง
1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูง โดยทั้งนี้ คาความเชื่อมั่นตองเกิน 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546)
โดยผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นเรียงตามขอมูลแตละสวน มีผลดังนี้
แบบสอบถาม
สวนที่ 2 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20

คาความเชื่อมั่น

สวนที่ 3 สวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

0.730
0.838
0.709
0.830
0.745
0.827
0.896
0.731

6. การจัดทําขอมูลและวิเคราะหผล
หลัง จากรวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดเรียบรอ ยผูวิจัยไดนํ าแบบสอบถามทั้ง หมดมา
ดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผู วิจัยตรวจสอบดูความสมบูร ณของการตอบแบบ
สอบถามและทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณเรียบรอยแลว มาลงรหัส
ตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา สําหรับพรอมประมวลผล
3. การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาวิเคราะหประมวลผลขอมูล โดยใช
เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS. (Statistic Package for Social Sciences)
4. การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี้
4.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชคารอยละ
(Percentage) ในการอธิบายลักษณะสวนบุคคลเสนอเปนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) แบงตามสวนดังนี้
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สวนที่ 1 สวนที่เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณมี จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ วิเคราะหโดยการใชการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คิดเปนรอยละ(Percentage)
สวนที่ 2 สว นทั ศนคติด านส วนประสมทางการตลาดที่มี สว นเกี่ยวขอ งกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 3 สวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 4 สวนที่เปนแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.2 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล
เชิง สถิติจ ะนําขอมู ลที่ไ ดมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และวิ เคราะหท างสถิติด วยเครื่อ ง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละขอโดยใชคาสถิติตางๆ
ในการวิเคราะห คือ คา t-test, คา F-test และคา Pearson Product Moment Correlation
Coefficient
การวิเคราะหโ ดยใชส ถิติเชิง อนุมาน (Inferential Statisitics) สถิติที่ใ ชใ นการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังนี้
1. ผูขับขี่ร ถยนตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผู
ขับขี่ ร ถยนตนั่ ง สว นบุ คลไม เกิ น 7 ที่ นั่ง ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครแตกตา งกัน โดยใช ส ถิ ติ
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดย
ใชสถิติPearson Product Moment Correlation Coefficient
3. ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสั มพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient

7. สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชอยูภายใตเงื่อนไขการกระจาย
ตัวปกติของขอมูลมีลําดับขั้นการวิเคราะห ดังนี้
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1. สถิติที่ใ ชห าคุ ณ ภาพเครื่องมือความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามหาความเชื่อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิท ธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient) (กัลยา วานิช ยบัญชา. 2546:
449) ของครอนบัคโดยใชสูตร
Cronbach' sAlpha 

k covariance / variance
1  k  1covariance / variance

เมื่อ Cronbach’s Alpha แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือ
k
แทน คําถาม
covariance
แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ
variance
แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม
2. สถิติพื้นฐานใชวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
ตอ เดื อน และสถานภาพสมรส ของกลุม ตัว อย า ง (กั ลยา วานิ ช ย บัญ ชา, 2551) ค าร อยละ
(Percentage) โดยใชสูตร
P

เมื่อ

fi
 100
n

P แทน คารอยละ
f แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

3. การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) โดยคาเฉลี่ย
ของคะแนนโดยใชสูตร ดังนี้


เมื่อ

 fx
n

แทน คาตัวกลางเลขคณิตของกลุมตัวอยาง
 fx แทน คาผลรวมทั้งหมดของขอมูล
n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง
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4. การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา.2544:
48) ใชสูตรดังนี้
S .D. 

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

S.D.

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง (Standard
Deviation)
X
แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง
2
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
x
 x 2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

8. สถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐาน
1. การทดสอบโดยวิธีวิเคราะหสัมประสิท ธิ์ส หสัมพัน ธแบบเพียรสัน (ชูศรี วงศรั ต นะ.
2550: 314) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปน อิสระตอกัน หรือหาคาความสัมพัน ธ
ระหวางขอมูล 2 ชุดโดยใชทําการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชสูตร
r

เมื่อ

r



 2
2
 

n

n        

n  

2

2



    n   2    

2



แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวาง X และ Y
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด X
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด Y
แทน ผลรวมทั้งหมดของกําลังสองของคะแนนชุด X
แทน ผลรวมทั้งหมดของกําลังสองของคะแนนชุด Y
แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวาง X กับ Y แตละคู
แทน จํานวนสมาชิกในกลุม

โดยคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธจะมีคาระหวาง
1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม
คือ ถา X เพิ่ม Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม
2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แตถา X ลด Y จะลด
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3. คา r เขาใกล 1

แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธกนั มาก
แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม
และมีความสัมพันธกนั มาก
แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธ

4. คา r เขาใกล -1
5. คา r เทากับ 0

โดยมีเกณฑในการประเมินระดับความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี
วงศรัตนะ. 2541) ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.81 – 1.00 แสดงวามีความสัมพันธระดับสูง
คาสัมประสิท ธิ์ส หสัมพัน ธอยูร ะหวาง 0.61 – 0.80 แสดงวามีความสัมพัน ธร ะดับ
คอนขางสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.41 – 0.60 แสดงวามีความสัมพันธระดับปาน
กลาง
คาสัมประสิท ธิ์ส หสัมพัน ธอยูร ะหวาง 0.21 – 0.40 แสดงวามีความสัมพัน ธร ะดับ
คอนขางต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.01 – 0.20 แสดงวามีความสัมพันธระดับต่ํา
2. สถิติวิเคราะหคาที่ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test Sample) (ชูศรี วงศรัตนะ.2544:173) โดยมีสูตรดังนี้
กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน ใชสูตรดังนี้

t 

1   2

n 1

 1 S 12 n 2  1 S 22  1
1 


n1  n 2  2
n 2 
 n1

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุมไมเทากัน ใชสูตรดังนี้

t 

1   2
S 12
S2
 2
n1
n2
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เมื่อ t
1 ,  2
S12 , S 22

n1, n2

แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 และที่ 2 ตามลําดับ
แทน จํานวนสมาชิกในกลุมที่ 1 และที่ 2 ตามลําดับ

3. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมากกวา 2 กลุม เทคนิคทาง
สถิติที่ใชในการทดสอบคือ F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance) ณ ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 144) กรณีคาความ
แปรปรวนเทากัน โดยใชสูตร ดังนี้
F

เมื่อ

F
MSb
MSw

df
k
n

MSb
MSw

แทน คาสถิติทใี่ ชเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองระหวางกลุม
แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุม
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k–1) ภายในกลุม (n–k)
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
แทน จํานวนคะแนนทัง้ หมด

ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสตู รตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร



1 1

LSD  t , r MSE

 ni nj 



โดยที่ ni ≠ nj, r = n – k
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เมื่อ

LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับการทดสอบประชากรกลุมที่
i และ j
MSE แทน คา mean square error ที่ไดจากตารางวิเคราะหความแปรปรวน
k แทน คาจํานวนกลุมทั้งหมดทีใ่ ชทดสอบ
n แทน คาจํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด
t α,r แทน คาสถิติจากตารางมาตรฐาน t โดยใชคาของ df = n – k

ใชคา Brown-Forsythe ( ) กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน (Hartung.
2001: 300) มีสูตรดังนี้


โดยคา
เมื่อ

MS B
MS W

k
 n 
MSW   1  i S i2
N
i 1 

แทน คาสถิติทใี่ ชพิจารณาใน Brown-Forsythe
MS B แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square
between group)
MSW แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม(Mean Square within
group) สําหรับ Brown-Forsythe
K แทน จํานวนกลุมของตัวอยาง
ni แทน จํานวนตัวอยางของกลุม i
N แทน ขนาดของประชากร
Si2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบเปนราย
คู เพื่อดูวามีคูใดที่แตกตางกันโดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห. 2541: 116) มีสูตรดังนี้
t 

1  2
 1
1
MSw 

n
nj
 i
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เมื่อ t แทน คาสถิติทใี่ ชพิจารณาใน t-distribution
MSw แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square within
group) สําหรับ Brown-Forsythe
1 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1
 2 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2
ni แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i
nj แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอของตัวแปรทีศ่ ึกษา ดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อความเขาใจที่ต รงกันในการแปลความหมายขอมูล จึง กําหนดสัญลักษณที่ใชในการ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
แทน คาเฉลี่ย
X
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
t
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ
t (t- distribution)
F
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ
F (F- distribution)
df
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน ผลโดยรวมกําลังสอง (Sum of Square)
MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square)
Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significances)
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบง
ผลการวิเคราะหออกเปน 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณมี จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) คิดเปนรอยละ(Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดที่มีสวนเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สว นที่ 2 การรายงานผลดวยสถิติเชิง อนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่ง ไดแกการ
วิเคราะหสมมุติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้
1. ผูขับขี่ร ถยนตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผู
ข ับ ขี่ ร ถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลไม เ กิ น 7 ที่ นั่ ง ในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานครแตกต า งกั น โดยใช ส ถิ ติ
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยใชสถิติPearson Product Moment Correlation Coefficient
3. ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสั มพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient

ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณมี จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) คิดเปนรอยละ (Percentage)
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ตาราง 1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและอาชีพ
สถานภาพทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

225
175
400

56.3
43.7
100

รวม

84
181
96
18
21
400

21.0
45.3
24.0
4.5
5.2
100

204
193
3
400

51.0
48.2
0.8
100

40
272
88
400

10.0
68.0
22.0
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 - 24 ป
25 - 31 ป
32 - 38 ป
39 - 45 ป
46 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยูดวยกัน
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

39
106
153
102
400

9.8
26.4
38.3
25.5
100
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ตาราง 1 (ตอ)
สถานภาพทั่วไป

จํานวน

รอยละ

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงาน / ลูกจางบริษทั เอกชน
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
รวม

64
151
84
101
400

16.0
37.7
21.0
25.3
100

จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งใชเปนกลุม
ตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามตัวแปร ดังนี้
เพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 225 ราย คิดเปนรอยละ
56.3รองลงมาคือ เพศหญิง มีจํานวน 175 ราย คิดเปนรอยละ 43.7
อายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 - 31 ป ซึ่งมีจํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ 45.3
รองลงมาคือ อายุ 32 - 38 ป มีจํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 24.0 อายุ 18 - 24 ป จํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 21.0 อายุ 39 - 45 ป มีจํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 4.5 และ อายุ 46 ปขึ้นไป มี
จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ โสด มีจํานวน 204 ราย คิดเปน
รอยละ 51.0 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 48.2 และ หมาย/หยา
ราง/แยกกันอยู จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบวาผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มี
จํานวน 272 ราย คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 88 ราย คิดเปนรอย
ละ 22.0 และ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,001 – 30,000
บาท จํานวน 153 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 106 ราย
คิดเปนรอยละ 26.4 รองลงมาคือ 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 102 ราย คิดเปนรอยละ 25.5 และ ต่ํา
กวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 39 ราย คิดเปน รอยละ 9.8 ตามลําดับ
อาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน
151 ราย คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคือคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ
25.3 รองลงมาคือ ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 21.0 และ
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ

69
เนื่องจากขอ มูลทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม ด านอายุ และดานสถานภาพสมรส มี
ความถี่ของ ขอมูลในบางกลุมมีจํานวนความถี่นอยเกินไป (นอยกวา 30) ดังนั้น เพื่อทําการทดสอบ
สมมติฐานดวย สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)
ผูวิจัยจึงทําการรวบรวมกลุมขอมูลใหม ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามที่จัดกลุมใหมจําแนกตามอายุ
สถานภาพสมรส
สถานภาพทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

84
181
96
39
400

21.0
45.3
24.0
9.7
100

207
193
400

51.8
48.2
100

อายุ
18 - 24 ป
25 - 31 ป
32 - 38 ป
39 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
สมรส/อยูดวยกัน
รวม

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่นํา มาจัดกลุม
ใหม จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้
อายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 - 31 ป ซึ่งมีจํานวน 181 ราย คิดเปน
รอยละ 45.3 รองลงมาคือ อายุ 32 - 38 ป มีจํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 24.0 อายุ 18 - 24 ป
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และ อายุ 39 ปขึ้นไป มีจํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 9.7
ตามลําดับ
สถานภาพสมรส พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ โสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มี
จํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 193 ราย คิดเปนรอย
ละ 48.2 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดที่มีสวนเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามโดยนําเสนอใน
รูปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตารางและคําอธิบายตอไปนี้
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล
E20
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20

X

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

3.615

0.760

ดี

3.820

0.692

ดี

3.708

0.744

ดี

3.478
3.593

0.855
0.619

ดี
ดี

ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20
1. ชวยลดมลพิษการเผาไหมจากเครื่องยนต โดยเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. ชวยการเผาไหมสมบูรณ จึงทําใหอตั ราเรงเครื่องยนตดีขึ้น
3. ชวยใหเครื่องยนตทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุ
การใชงาน
4. ไดรับมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน เชน มาตรฐานยูโร 5 เปนตน
รวม

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหทัศนคติดานผลิตภัณฑของน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมอยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.593
ทัศนคติดานผลิตภัณฑของน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมี
ทัศนคติอยูในระดับดี โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชวยการเผาไหมสมบูรณ จึง ทําใหอัตราเรง
เครื่องยนตดีขึ้น มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.820 รองลงมาคือ ชวยใหเครื่องยนต
ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงาน มีทัศนคติอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.708 และชวยลดมลพิษการเผาไหมจากเครื่องยนต โดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีทัศนคติอยูใ น
ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.615 และไดรับมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน เชน มาตรฐานยูโร 5 เปน
ตน มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.478 ตามลําดับ
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
5. ราคาขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล E20 ถูกกวาน้ํามันชนิดอื่นๆ
6. ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ํามัน
7. ราคาน้ํามันถูกและเครื่องยนตรองรับ
รวม

X

4.340
3.313
3.835
3.574

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

0.729 ดีมาก
0.923 ปานกลาง
ดี
0.768
0.541
ดี

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหทัศนคติดานราคาน้ํามันแกส โซฮอล E20 พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติดานราคาน้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยรวมมีอยูใ นระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.574
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ราคาขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล E20 ถูกกวาน้ํามันชนิดอื่นๆ มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.340 รองลงมาคือ ราคาน้ํามันถูกและเครื่องยนตรองรับ มีทัศนคติอยูในระดับ
ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.835 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ํามัน มีทัศนคติอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.313 ตามลําดับ
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามัน
แกสโซฮอล E20
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
8. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกทม. มีความ
เพียงพอและมีสงิ่ อํานวยความสะดวกตอการใหบริการ
9. การเพิ่มจํานวนสถานีบริการน้ํามันและจุดหัวจายน้ํามันแกส
โซฮอล E20 มีสวนทําใหประชาชนหันมาใชเพิ่มขึ้น
10. การเลือกเขาสถานีบริการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
พิจารณาจากทําเลทีต่ ั้งใกลที่พักอาศัย
รวม

X

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

3.823 0.948

ดี

3.473 0.538

ดี

4.105 0.749
3.789 0.525

ดี
ดี

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมอยู
ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.789
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ทุกขอมีทัศนคติอยูในระดับดี โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเลือกเขาสถานีบริการจําหนายน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 พิจารณาจากทําเลที่ตั้งใกลที่พักอาศัย มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.105 รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามัน แกสโซฮอล E20 ในเขตกทม. มีความเพียงพอและมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกตอการใหบริการมีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.823 และการ
เพิ่มจํานวนสถานีบริการน้ํามันและจุดหัวจายน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีสวนทําใหประชาชนหันมาใช
เพิ่มขึ้น มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.473 ตามลําดับ
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20

X

11. สถานีบริการน้ํามันมีการประชาสัมพันธบงบอกชัดเจนวามี
น้ํามันแกสโซฮอล E20 จําหนาย
3.900
12. สถานีบริการน้ํามันรวมมือกับสถาบันทางการเงิน เพื่อจัด
โปรโมชัน่ คืนเงินคาน้ํามันเมื่อชําระผานบัตรเครดิต
4.315
13. การมีบัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด แลกของรางวัล
และรับสิทธิพิเศษ มากมายทั้งในสถานีบริการน้ํามันและ
รานคาที่รวมรายการ
4.140
รวม
4.228

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

0.779

ดี

0.589

ดีมาก

1.038
0.597

ดี
ดีมาก

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมอยูใ น
ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.228
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานีบริการน้ํามันรวมมือกับสถาบันทางการเงิน เพื่อจัดโปรโมชั่นคืนเงิน
คาน้ํามันเมื่อชําระผานบัตรเครดิต มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.315 รองลงมา
คือ การมีบัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด แลกของรางวัล และรับสิทธิพิเศษมากมายทั้งในสถานี
บริการน้ํามันและรานคาที่รวมรายการ มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.140 และ
สถานีบริการน้ํามันมีการประชาสัมพันธบง บอกชัดเจนวามีน้ํามัน แกสโซฮอล E20 จําหนาย มี
ทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.900 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะห
ของผูตอบแบบสอบถามโดยนําเสนอในรูปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางดังนี้
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

X

S.D.

ระดับ
การตัดสินใจ

การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
1. ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 ของทาน
4.165 0.738
2. ราคาน้ํามันเบนซินที่เพิ่มขึน้ ในอนาคตมีผลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทาน
3.625 0.648
รวม
3.895 0.447

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจโดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.895
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทุกขอมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยขอที่ไดคาเฉลี่ ยสูงสุด คือ ภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ มีผ ลตอการตัดสิน ใจเติม น้ํามัน แกส โซฮอล E20 ของท านอยูใ นระดั บมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.165 รองลงมาคือ ราคาน้ํามันเบนซินที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมีผลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.625 ตามลําดับ
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยคลอยตามผูอื่น
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

X

S.D.

ระดับการ
ตัดสินใจ

การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
3. การแนะนําจากคนมีชื่ อเสี ยง ดารา มีผ ลตอ การ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทาน
3.003 0.883
4. การบอกตอๆกันระหวางเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทาน
3.573 0.887
รวม
3.288 0.669

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
คลอยตามผูอื่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่นโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.288
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น เมื่อพิจ ารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบอกตอๆกันระหวางเพื่อนมีผ ลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.573 รองลงมาคือ การ
แนะนําจากคนมีชื่อเสียง ดารา มีผลตอการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.003 ตามลําดับ
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยความเขาใจ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

X

S.D.

ระดับการ
ตัดสินใจ

การตัดสินใจโดยความเขาใจ
5. คุณสมบัติของน้ํามันแกสโซฮอล E20 ชวยยืดอายุการใชงานของ
เครื่องยนตของทาน
6. ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อชวยลดการปลอย
แกสเรือนกระจก
รวม

3.375 0.819 ปานกลาง
3.468 0.869
3.421 0.647

มาก
มาก

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความ
เขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยความเขาใจโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.421
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อชวยลดการปลอย
แกสเรือนกระจกอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.468 รองลงมาคือ คุณสมบัติของน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตของทานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.375 ตามลําดับ
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

S.D.

X

การตัดสินใจดวยอารมณ
7. ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพราะรูสึกชอบในสถานี
บริการน้ํามัน
4.123 0.677
8. ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อการยอมรับทาง
3.708 0.818
สังคม
รวม
3.915 0.631

ระดับการ
ตัดสินใจ

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวย
อารมณพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการตัดสินใจดวยอารมณโดยรวมอยูใ นระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.915
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพราะรูสึกชอบในสถานีบริการน้ํามันอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.123 รองลงมาคือ ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อการยอมรับทางสังคมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.708 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
วิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามโดยนําเสนอในรูปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง
ดังนี้
ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20
ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

ระดับ
X
ความพึงพอใจ
3.910 0.643
มาก
S.D.
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํา มันแกสโซฮอล
E20 พบวา ผูต อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.910
สว นที่ 2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่ง ไดแกการ
วิเคราะหสมมุติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู ขั บขี่ ร ถยนต ที่ มี ลั ก ษณะดา นประชากรศาสตร ได แ ก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
โดยใชสถิติ Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance
สําหรับสถิติที่ใชจะทําการทดสอบความเทากันระหวางความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 2
กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบวา คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม
เทากัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะใชคา Equal Variances Assumed แตหากผล
การทดสอบพบวา คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน (คาSig. มีคานอยกวา 0.05) ก็จะใช
คา Equal Variances not Assumed
สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบ Independent Sample t-test เปรียบเทียบความ
แตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่ร ะดับความเชื่อมั่น 95% ดัง นั้น จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) เมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคามากกวา 0.05 โดยจะใชในการทดสอบความแตกตางของ
เพศ และสถานภาพสมรส
สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหจ ะใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2
กลุม โดยการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances
โดยจะใชในการทดสอบความแตกตางของ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
ถาพบวา ความแปรปรวนเทากันทุกกลุมจะทดสอบความแตกตา งดวย F-test และถาขอ
ใดมีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison)
โดย ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ถาพบวา ความแปรปรวนไมเทากันทุกกลุมจะทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe
และถ าขอใดมีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ง คูที่แตกตางกัน ซึ่ง จะนําไปเปรียบเทียบเชิง ซอน (Multiple
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’sT3 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)เมือ่ คาระดับ
นัยสําคัญ ทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติมีคามากกวา 0.05
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โดยสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
H 1 เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํา มัน แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig.
1.597
0.207
0.285
0.594
0.624
0.430
0.139
0.710

จากตาราง 12 สามารถอธิบายได ดังนี้
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.207 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงดูสถิติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
พฤติก รรมการตัด สิน ใจเติม น้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยคล อยตามผูอื่น โดยมี คา Sig.
เทากับ 0.594 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงดูสถิติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.430 ซึ่ ง มากกว า 0.05 แสดงว า ค า ความแปรปรวนประชากรทั้ ง 2 กลุ ม เท า กั น จึ ง ดู ส ถิ ติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.710 ซึ่ ง มากกว า 0.05 แสดงว า ค า ความแปรปรวนประชากรทั้ ง 2 กลุ ม เท า กั น จึ ง ดู ส ถิ ติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
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ดังนั้น จึงนํามาทําการทดสอบ Independent Sample t-test เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดังตาราง 13
ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑ
เศรษฐกิจ

sex
ชาย
หญิง
ชาย
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
หญิง
ชาย
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
หญิง
ชาย
การตัดสินใจดวยอารมณ
หญิง

x

3.958
3.814
3.418
3.120
3.460
3.371
3.911
3.920

t-test for Equality of Means
SD
t
df Sig. (2-tailed)
.447 3.225** 398
0.001
.434
.647 4.524** 398
0.000
.661
0.175
.674 1.359 398
.611
.622 -.139 398
0.889
.645

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 13 t-test for Equality of Means สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ แตกตางกัน
ที่ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิติ 0.01 ซึ่ ง สอดคล องกับ สมมติฐ านที่ตั้ ง ไว หมายความว า เพศชายมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ มากกวา เพศหญิง
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่
ระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.01 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว หมายความว า เพศชายมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น มากกวา เพศหญิง
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.175 ซึ่ง
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มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ ไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.889 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 1.2 อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H 1 อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหจ ะใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2
กลุม โดยการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ผล
การทดสอบแสดงดังตาราง 14
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามอายุ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
21.787**
3 396
5.084**
3 396
0.902
3 396
24.180**
3 396

Sig.
0.000
0.002
0.440
0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 14 สามารถอธิบายได ดังนี้
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 15
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 15
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.440 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน ดังนั้น เมื่อคาความ
แปรปรวนเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย F-test ดังตาราง 19
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น เมื่อคา
ความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 15
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ตาราง 15 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครใชวิธี
ทดสอบแบบ Brown Forsythe
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจดวยอารมณ

Brown Forsythe
Statistic
df1
df2
14.100**
3 249.339
36.479**
3 248.427
16.192**
3 248.791
a

Sig.
0.000
0.000
0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 15 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว
ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ดังตาราง 16
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมี พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
ความเขาใจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น
จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดัง
ตาราง 17
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดง
วา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
แตกตางกัน ที่ร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้ง ไว ดัง นั้น จึง นําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดังตาราง 18
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ตาราง 16 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
18 - 24
ป
3.899

อายุ
18 - 24 ป

3.899

25 - 31 ป

3.787

32 - 38 ป

4.141

39 ปขึ้นไป

3.782

-

25 - 31
ป
3.787
0.112
(0.373)
-

32 - 38
ป
4.141
-0.242*
(0.020)
-0.353**
(0.000)
-

39 ปขึ้น
ไป
3.782
0.117
(0.579)
0.005
(1.000)
0.359**
(0.000)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 16 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
ชวงอายุ 18 - 24 ปกับ ชวงอายุ 32 - 38 ป มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 18 - 24 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิจ นอยกวา ชวงอายุ 32 - 38 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.242
ชวงอายุ 25 - 31 ปกับชวงอายุ 32 - 38 ป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 25 - 31 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิจ นอยกวา ชวงอายุ 32 - 38 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.353
ชวงอายุ 32 - 38 ปกับชวงอายุ 39 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 39 ปขึ้นไป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิจ นอยกวา ชวงอายุ 32 - 38 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.359
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สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
18 - 24
ป
3.774

อายุ
18 - 24 ป

3.774

25 - 31 ป

3.011

32 - 38 ป

3.250

39 ปขึ้นไป

3.603

-

25 - 31
ป
3.011
0.763**
(0.000)
-

32 - 38
ป
3.250
0.512**
(0.000)
-0.244**
(0.002)
-

39 ปขึ้น
ไป
3.603
0.171
(0.603)
-0.592**
(0.000)
-0.347**
(0.006)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 17 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่นใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
ชวงอายุ 18 - 24 ปกับ ชวงอายุ 25 - 31 ป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 25 - 31 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอย
ตามผูอื่น นอยกวา ชวงอายุ 18 - 24 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.763
ชวงอายุ 18 - 24 ปกับชวงอายุ 32 - 38 ป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 32 - 38 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอย
ตามผูอื่น นอยกวา ชวงอายุ 18 - 24 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.512
ชวงอายุ 25 - 31 ปกับชวงอายุ 32 - 38 ป มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 25 - 31 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอย
ตามผูอื่น นอยกวา ชวงอายุ 32 - 38 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.244
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ชวงอายุ 25 - 31 ปกับชวงอายุ 39 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 25 - 31 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอย
ตามผูอื่น นอยกวา ชวงอายุ 39 ปขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.592
ชวงอายุ 32 - 38 ปกับชวงอายุ 39 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 32 - 38 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอย
ตามผูอื่น นอยกวา ชวงอายุ 39 ปขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.347
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
18 - 24
ป
3.756

อายุ
18 - 24 ป

3.756

25 - 31 ป

4.111

32 - 38 ป

3.677

39 ปขึ้นไป

3.936

-

25 - 31
ป
4.111
-0.355**
(0.000)
-

32 - 38
ป
3.677
0.079
(0.809)
0.434**
(0.000)
-

39 ปขึ้นไป
3.936
-0.180
(0.416)
0.175
(0.469)
-0.259
(0.072)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
ชวงอายุ 18 - 24 ปกับชวงอายุ 25 - 31 ป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 18 - 24 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวย
อารมณ นอยกวา ชวงอายุ 25 - 31 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.355
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ชวงอายุ 25 - 31 ปกับชวงอายุ 32 - 38 ป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 32 - 38 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ดวย
อารมณ นอยกวา ชวงอายุ 25 - 31 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.434
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 19 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ F-test

การตัดสินใจ
โดยความ
เขาใจ

BetweenGroups

SS
4.663

df
3

MS
1.554

Within Groups

162.606

396

0.411

Total

167.269

399

F
3.785*

Sig.
0.011

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 สามารถอธิบายไดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเติม น้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยความเขาใจ ใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยความเขาใจ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว นําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดัง
ตาราง 20
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ตาราง 20 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ LSD
อายุ
18 - 24 ป

3.333

25 - 31 ป

3.536

32 - 38 ป

3.292

39 ปขึ้นไป

3.397

18 - 24 ป

25 - 31 ป

32 - 38 ป

39 ปขึ้นไป

3.333

3.536
-0.203*
(0.017)

3.292
0.042
(0.664)
0.244**
(0.003)

3.397
-0.064
(0.606)
0.139
(0.222)
-0.106
(0.385)
-

-

-

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 20 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ LSD พบวา
ชวงอายุ 18 - 24 ปกับชวงอายุ 25 - 31 ป มีคา Sig. เทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 18 - 24 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความ
เขาใจ นอยกวา ชวงอายุ 25 - 31 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.203
ชวงอายุ 25 - 31 ปกับชวงอายุ 32 - 38 ป มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 32 - 38 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความ
เขาใจ นอยกวา ชวงอายุ 25 - 31 ป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.244
สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H 1 สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของ
ผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามสถานภาพสมรส
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig.
0.505
0.478
2.953
0.086
0.223
0.637
0.133
0.715

จากตาราง 21 สามารถอธิบายได ดังนี้
พฤติกรรมการตัด สิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.478 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงดูสถิติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
พฤติก รรมการตัด สิน ใจเติม น้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยคล อยตามผูอื่น โดยมี คา Sig.
เทากับ 0.086 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงดูสถิติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.637 ซึ่ ง มากกว า 0.05 แสดงว า ค า ความแปรปรวนประชากรทั้ ง 2 กลุ ม เท า กั น จึ ง ดู ส ถิ ติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.715 ซึ่ ง มากกว า 0.05 แสดงว า ค า ความแปรปรวนประชากรทั้ ง 2 กลุ ม เท า กั น จึ ง ดู ส ถิ ติ
Independent Sample t-test จาก Equal Variances assumed
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ดังนั้น จึงนํามาทําการทดสอบ Independent Sample t-test เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดังตาราง 22
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดย
เกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดย
คลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดย
ความเขาใจ
การตัดสินใจดวย
อารมณ

t-test for Equality of Means
สถานภาพสมรส
โสด/หมาย/หยาราง/
แยกกันอยู
สมรส/อยูดวยกัน
โสด/หมาย/หยาราง/
แยกกันอยู
สมรส/อยูดวยกัน
โสด/หมาย/หยาราง/
แยกกันอยู
สมรส/อยูดวยกัน
โสด/หมาย/หยาราง/
แยกกันอยู
สมรส/อยูดวยกัน

SD

x

t

df

Sig.

3.862

0.417 -1.518 398 0.130

3.930

0.475

3.396

0.629 3.409** 398 0.001

3.171

0.692

3.471

0.668

3.368

0.622

3.867

0.626 -1.572 398 0.117

3.966

0.635

1.595

398 0.111

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 22 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยใชส ถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.130 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตาม
ผูอื่น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา
สถานภาพสมรสโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยคลอยตามผูอื่น มากกวา สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.111 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.117
ซึ่ง มากกวา 0.05 นั่น คือ ยอมรับสมมติฐ านหลัก (H0 ) และปฏิเสธสมมติฐ านรอง (H1 ) แสดงวา
สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของ
ผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H 1 ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของ
ผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหจ ะใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2
กลุม โดยการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ผล
การทดสอบแสดงดังตาราง 23
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
5.174**
2 397
4.324*
2 397
3.654*
2 397
1.368
2 397

Sig.
0.006
0.014
0.027
0.256

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 สามารถอธิบายได ดังนี้
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 24
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยมีคา Sig.
เทากับ0.014 ซึ่ง นอยกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 24
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.027 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น เมื่อคา
ความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 24
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.256 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน ดังนั้น เมื่อคาความ
แปรปรวนเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย F-test ดังตาราง 25
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ตาราง 24 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ใชวิธีทดสอบแบบ Brown Forsythe
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ

Brown Forsythe
Levene Statistic df1
df2
0.036
2
96.286
1.847
2 149.677
1.556
2 124.449

Sig.
0.965
0.161
0.215

จากตาราง 24 Brown Forsythe สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา
มีคา Sig. เทากับ 0.965 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ ไมแตกตางกัน ที่ร ะดั บนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 ซึ่ง ไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.161 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยคล อยตามผู อื่น ไมแตกตางกัน ที่ร ะดับนั ยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 ซึ่ง ไมส อดคลองกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.215 มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยความเขาใจ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
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ตาราง 25 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ดวยอารมณใชวิธีทดสอบแบบ F-test

การตัดสินใจ
ดวยอารมณ

Between Groups
Within Groups
Total

SS
df
MS
11.178
2
5.589
147.932 397 0.373
159.110 399

F
15.000**

Sig.
0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 F-test สามารถอธิบายไดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แ ตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบLeast
Significant Difference (LSD) ดังตาราง 26
ตาราง 26 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณใชวิธีทดสอบแบบ LSD
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
3.975
3.809
4.216
0.166
-0.241*
3.975
(0.109)
(0.039)
-0.407**
3.809
(0.000)
4.216
x

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 26 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชวิธีทดสอบแบบ LSD พบวา
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.039 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ นอยกวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.241
ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ นอยกวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.241
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H 1 รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหจ ะใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2
กลุม โดยการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ผล
การทดสอบแสดงดังตาราง 27
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ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
17.731**
3 396
3.695*
3 396
0.343
3 396
10.366**
3 396

Sig.
0.000
0.012
0.794
0.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 27 Homogeneity of Variances สามารถอธิบายได ดังนี้
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.000ซึ่ง นอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 28
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.012ซึ่ง นอยกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้ น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 28
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.794 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน ดังนั้น เมื่อคาความ
แปรปรวนเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย F-test ดังตาราง 32
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น เมื่อคา
ความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 28
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ตาราง 28 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ใชวิธีทดสอบแบบ Brown Forsythe
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจดวยอารมณ

a

Statistic
5.942**
14.891**
3.970**

Brown Forsythe
df1
df2
3 107.156
3 320.234
3 313.897

Sig.
0.001
0.000
0.008

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 Brown Forsythe สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มรี ายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดังตาราง 29
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มรี ายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดังตาราง 30
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา
Sig. เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ดังนัน้ จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 ดังตาราง 31
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ตาราง 29 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ต่ํากวาหรือ
เทากับ
10,000
บาท
4.039

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000
บาท
10,001 – 20,000 บาท

4.039

20,001 – 30,000 บาท

3.990

30,001 บาทขึ้นไป

3.814

3.783

-

10,001 –
20,000
บาท

20,001 –
30,000
บาท

30,001
บาทขึ้นไป

3.783
0.255
(0.149)

3.990
0.048
(0.999)
-0.207**
(0.000)

3.814
0.225
(0.261)
-0.031
(0.978)
0.177**
(0.004)
-

-

-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 Dunnett’s T3 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูร ายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 20,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000
บาท มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 –
20,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ นอยกวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย 0.207
รายไดเฉลี่ยตอเดือน20,001 – 30,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ นอยกวา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001 – 30,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.177
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น ดวยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s
T3
ต่ํากวาหรือ
เทากับ
10,000 บาท
3.410

รายไดตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 3.410
บาท
10,001 – 20,000 บาท
2.953
20,001 – 30,000 บาท

3.431

30,001 บาทขึ้นไป

3.373

10,001 –
20,000
บาท
2.953
0.457**
(0.000)
-

20,001 –
30,000
บาท
3.431
-0.021
(1.000)
-0.479**
(0.000)
-

30,001
บาท
ขึ้นไป
3.373
0.038
(0.999)
-0.420**
(0.000)
0.059
(0.969)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 30 Dunnett’s T3 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
20,000 บาทมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคทีม่ ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001 – 20,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น นอย
กวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย 0.457
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน20,001 – 30,000
บาท มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
20,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น นอยกวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย 0.479
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน30,001 บาทขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000
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บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น นอยกวา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.420
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000
บาท
3.782

รายไดตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

3.782
4.071

-

10,001 –
20,000
บาท
4.071
-0.289*
(0.048)
-

3.830
3.931

20,001 –
30,000
บาท
3.830
-0.048
(0.995)
0.241*
(0.036)
-

30,001
บาทขึ้นไป
3.931
-0.149
(0.565)
0.139
(0.607)
-0.101
(0.694)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 Dunnett’s T3 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดวยอารมณ โดยทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
20,000 บาทมีคา Sig. เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 10,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตาม
ผูอื่น นอยกวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 20,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย 0.289
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน20,001 – 30,000
บาท มีคา Sig. เทากับ 0.036 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 –
30,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น นอยกวา
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย 0.241
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 32 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ F-test

การตัดสินใจโดย
ความเขาใจ

SS
BetweenGroups 12.001
Within Groups 155.268
Total
167.269

df
3
396
399

MS
4.000
0.392

F
10.203**

Sig.
0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 32 F-test สามารถอธิบายไดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา
มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคทีม่ ีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานทีต่ ั้งไว ดังนัน้ จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ
แบบLeast Significant Difference (LSD) ดังตาราง 33
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ตาราง 33 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ LSD
ต่ํากวาหรือ
เทากับ
10,000 บาท
3.269

รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท

3.269

10,001 – 20,000 บาท

3.698

20,001 – 30,000 บาท

3.376

30,001 บาทขึ้นไป

3.260

-

10,001 – 20,001 –
20,000 30,000
บาท
บาท
3.698
3.376
-0.429** -0.107
(0.000) (0.343)
0.322**
(0.000)
-

30,001
บาท
ขึ้นไป
3.260
0.009
(0.936)
0.438**
(0.000)
0.116
(0.148)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 33 LSD สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ LSD พบวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
20,000 บาทมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํา
กวาหรือเทากับ 10,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
นอยกวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย 0.429
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน20,001 – 30,000
บาท มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 –
30,000 บาทมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ นอยกวา รายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
0.322
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน30,001 บาทขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
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มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ นอยกวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001 – 20,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.438
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.6 อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H 1 อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหจ ะใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2
กลุม โดยการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances
ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 34
ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
10.743**
3 396
16.758**
3 396
3.684*
3 396
7.286**
3 396

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Sig.
0.000
0.000
0.012
0.000
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จากตาราง 34 Homogeneity of Variances สามารถอธิบายได ดังนี้
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.000ซึ่ง นอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 36
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.000ซึ่ง นอยกวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น
เมื่อคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 36
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น เมื่อคา
ความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 36
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยมีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ดังนั้น เมื่อคา
ความแปรปรวนไมเทากัน จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe ดังตาราง 37
ตาราง 36 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดวย
ใชวิธีทดสอบ Brown Forsythe
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

Brown Forsythe
Statistica
df1
df2
18.069**
3 250.576
3.357
3 328.658
8.612**
3 372.831
16.258**
3 366.345

Sig.
0.000
0.053
0.000
0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 36 Brown Forsythe สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.000ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง สอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้งไว
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ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ดังตาราง 36
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.053 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
คลอยตามผูอื่น ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับ พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยความเขาใจ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
แตกตางกัน ที่ร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้ง ไว ดัง นั้น จึง นําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดังตาราง 37
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมี พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
แตกตางกัน ที่ร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้ง ไว ดัง นั้น จึง นําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดังตาราง 38
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ตาราง 36 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
นักเรียน/
นักศึกษา

อาชีพ

3.891
นักเรียน/นักศึกษา

3.891

พนักงาน / ลูกจาง
บริษัทเอกชน
ขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว

3.795

-

พนักงาน /
ลูกจาง
บริษัทเอกชน
3.795
0.096
(0.671)
-

4.202
3.792

ขาราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.202
-0.312**
(0.002)
-0.408**
(0.000)
-

คาขาย /
ธุรกิจ
สวนตัว
3.792
0.099
(0.638)
0.003
(1.000)
0.410**
(0.000)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 36 Dunnett’s T3 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจ มีคา Sig. เทากับ
0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ นอยกวา อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีร่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.312
อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กับ อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคา Sig.
เท า กั บ 0.000 ซึ่ ง น อ ยกว า 0.01 นั่ น คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ พนั ก งาน/ลู ก จ า งบริ ษั ท เอกชน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ นอยกวา อาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.408
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโ ภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ นอยกวา อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.410
สวนคูอนื่ ๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 37 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
นักเรียน/
นักศึกษา

อายุ

3.539
นักเรียน/นักศึกษา

3.539

พนักงาน / ลูกจาง
บริษัทเอกชน
ขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว

3.573
3.232
3.277

-

พนักงาน / ขาราชการ / คาขาย /
ลูกจาง
พนักงาน ธุรกิจสวนตัว
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ
3.573
3.232
3.277
-0.034
0.307**
0.262*
(0.999)
(0.008)
(0.020)
0.341**
0.296**
(0.001)
(0.002)
-0.045
(0.997)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 37 Dunnett’s T3 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจ มีคา Sig. เทากับ
0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ นอยกวา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.307
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยความเขาใจ นอยกวา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.262
อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กับ อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคา Sig.
เท ากั บ 0.000 ซึ่ ง น อยกว า 0.01 นั่ น คือ ผู บริ โ ภคที่ มีอ าชี พ ข าราชการ/พนั กงานรัฐ วิส าหกิจ มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ นอยกวา อาชีพพนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.341
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อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กับ อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีคา Sig. เทากับ
0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโ ภคที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ นอยกวา อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.296
สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
นักเรียน/
นักศึกษา

อายุ

3.539
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงาน / ลูกจาง
บริษัทเอกชน
ขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว

3.539
4.123

-

พนักงาน /
ลูกจาง
บริษัทเอกชน
4.123
-0.584**
(0.000)
-

3.827
3.916

ขาราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3.827
-0.288**
(0.005)
0.295**
(0.001)
-

คาขาย /
ธุรกิจ
สวนตัว
3.916
-0.377**
(0.000)
0.207
(0.078)
-0.089
(0.865)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 38 Dunnett’s T3 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีคา Sig. เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ นอยกวา อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.584
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจ มีคา Sig. เทากับ
0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม

109
น้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ นอยกวา อาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐ วิส าหกิจ ที่ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.288
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่น คือ ผูบริโภคที่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มี พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ดวยอารมณ นอยกวา อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีผลตางของคาเฉลี่ย 0.377
อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กับ อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคา Sig.
เท ากั บ 0.001 ซึ่ ง น อยกว า 0.01 นั่ น คือ ผู บริ โ ภคที่ มีอ าชี พ ข าราชการ/พนั กงานรัฐ วิส าหกิจ มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ นอยกวา อาชีพพนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 0.295
สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัว ถา มีคา Sig. (2tailed) นอยกวา 0.05 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่ คือ ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน โดย
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 2.1 ทัศ นคติ ดา นส วนประสมทางการตลาดน้ํา มั น แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
H 1 ทัศนคติดานสว นประสมทางการตลาดน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มี ความสัมพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
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ตาราง 39 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกส
โซฮอล E20
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล
E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
รวม

พฤติกรรมการตัดสินใจ
ระดับ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ความสัมพันธ
โดยเกณฑเศรษฐกิจ
r
Sig.(2-tailed)

ทิศทาง

-0.003

0.953

-

-

0.114*

0.023

ต่ํา

เดียวกัน

0.138**

0.006

ต่ํา

เดียวกัน

0.035

0.489

-

-

0.028

0.576

-

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 39 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
ดวยสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.576 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาทัศนคติสวน
ประสมทางการตลาดรายดาน พบวา
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.953
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติม
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น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.023 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติ
ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.114 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับต่ํา
และมีทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทํา
ใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหน ายน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.138 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานชอง
ทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.489 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติ ฐานที่ 2.2 ทัศ นคติ ดา นส วนประสมทางการตลาดน้ํา มั น แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น
H 1 ทัศนคติดานสว นประสมทางการตลาดน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มี ความสัมพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น
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ตาราง 40 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น ของ
ผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20

พฤติกรรมการตัดสินใจ
ระดับ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล
ทิศทาง
E20 โดยคลอยตามผูอื่น ความสัมพันธ
r
Sig.(2-tailed)

ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล
E20

0.211**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20

0.244**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามัน
แกสโซฮอล E20

0.335**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

0.218**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

รวม

0.439**

0.000

ปานกลาง

เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 40 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น ดวย
สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียร สัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig.
(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามัน แกสโซฮอล E20 โดยรวมมี
ความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ
(r) เทากับ 0.439 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน
กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวม
เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่นเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดรายดาน พบวา
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ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยา งมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิท ธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.211 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัม พัน ธ ใ นระดั บคอ นข างต่ํ าและทิศ ทางเดี ยวกั น กลา วคือ ถ าผูบ ริโ ภคมี ทัศ นคติ ดา น
ผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยคลอยตามผูอื่น เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติ
ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.244 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับ
คอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น เพิ่มขึ้นใน
ระดับคอนขางต่ํา
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.335 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติ
ดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.218 แสดงวา ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดาน
การสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม น้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
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สมมติ ฐานที่ 2.3 ทัศ นคติ ดา นส วนประสมทางการตลาดน้ํา มั น แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
H 1 ทัศนคติดานสว นประสมทางการตลาดน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มี ความสัมพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ตาราง 41 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20

พฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล
ระดับ
ทิศทาง
E20
ความสัมพันธ
โดยความเขาใจ
r
Sig.(2-tailed)

ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล
E20

-0.012

0.816

-

-

ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20

0.072

0.149

-

-

-0.012

0.816

-

-

0.062**

0.000

ต่ํา

เดียวกัน

0.006

0.908

-

-

ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามัน
แกสโซฮอล E20
รวม

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 41 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ ดวย
สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig.
(2-tailed) เทากับ 0.908 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
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ฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมไมมี
ความสัม พัน ธ กับ พฤติก รรมการตั ดสิ น ใจเติ มน้ํ ามั น แก ส โซฮอล E20 โดยความเข า ใจ อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาทัศนคติสวน
ประสมทางการตลาดรายดาน พบวา
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.816
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.149 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติ
ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยความเขาใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.816 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
แสดงว า ทั ศ นคติ ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หนา ยน้ํ า มั น แก ส โซฮอล E20 ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.062 แสดงวา ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในระดับต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโ ภคมี ทัศนคติดานการ
สงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สมมติ ฐานที่ 2.4 ทัศ นคติ ดา นส วนประสมทางการตลาดน้ํา มั น แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
H 1 ทัศนคติดานสว นประสมทางการตลาดน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มี ความสัมพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
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ตาราง 42 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกส
โซฮอล E20
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล
E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
รวม

พฤติกรรมการตัดสินใจ
ระดับ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล
ความสัมพันธ
E20 ดวยอารมณ
r
Sig.(2-tailed)

ทิศทาง

0.350**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

0.177**

0.000

ต่ํา

เดียวกัน

0.265**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

0.353**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

0.211**

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 42 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ดวยสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามัน แกสโซฮอล E20 โดยรวมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ
0.211 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและมีทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคมี ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมเพิ่มขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา เมื่อ
พิจารณาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดรายดาน พบวา
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ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.350 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน
ระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํา มันแกส
โซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ทัศนคติ
ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.177 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับต่ําและ
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.265 แสดงวา ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดาน
ชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.353 แสดงวา ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดาน
การสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
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สมมติ ฐ านที่ 3 ความพึ ง พอใจโดยรวมที่มี ต อ การเติ ม น้ํ ามั น แก ส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคล
ไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถิติ ที่ใ ช ใ นการวิ เคราะห ส ถิ ติ ส หสั มพัน ธอย างงายของเพีย รสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัว ถา มีคา
Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 นั่น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
นั่น คือ ตัวแปรทั้ง สองมีค วามสัมพัน ธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดยสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังนี้
สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้
H 0 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
H 1 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
ตาราง 43 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ ของ
ผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20

พฤติกรรมการตัด สินใจ
ระดับ
เติ ม น้ํ า มั น แก ส โซฮอล
E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ ความสัมพันธ
r
Sig.(2-tailed)
-0.064

0.205

-

ทิศทาง

-

จากตาราง 43 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ ดวยสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.205 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ไมมีความ
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สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3.2 ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํ ามัน แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น
H 1 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น
ตาราง 44 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น ของผูขับขี่รถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20

พฤติกรรมการตัด สินใจ
ระดับ
เติ ม น้ํ า มั น แก ส โซฮอล
ทิศทาง
E20 โดยคลอยตามผูอื่น ความสัมพันธ
r
Sig.(2-tailed)
-0.065

0.194

-

-

จากตาราง 44 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น ดวยสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.194 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว า ความพึ ง พอใจโดยรวมที่ มี ต อ การเติ ม น้ํ า มั น แก ส โซฮอล E20 ไม มี
ความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 3.3 ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํ ามัน แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
H 1 ความพึ งพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
ตาราง 45 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ ของผูขับขี่รถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยความเขาใจ
r
Sig.(2-tailed)

ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20

0.101*

0.043

ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ
ต่ํา

เดียวกัน

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 45 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ ดวยสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.043 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.101
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับต่ําและมี ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี
ความพึงพอใจโดยรวมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
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สมมติฐานที่ 3.4 ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํ ามัน แกส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
H 0 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
H 1 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
ตาราง 46 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20

พฤติกรรมการตัดสินใจเติม
ระดับ
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทิศทาง
ความสัมพันธ
ดวยอารมณ
r
Sig.(2-tailed)
0.139**

0.005

ต่ํา

เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 46 สามารถอธิบายได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ดวยสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.139 แสดงวา ตัวแปร
ทั้งสองมีค วามสัมพัน ธใ นระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโ ภคมี ความพึงพอใจ
โดยรวมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ดวยอารมณ เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 47 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูขับขี่รถยนตที่มีลักษณะดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 ของผูขับขีร่ ถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่
นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

สถิติที่ใช

ผลการทดสอบ

Independent Sample
t-test
Independent Sample
t-test
Independent Sample
t-test
Independent Sample
t-test

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.2 อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
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ตาราง 47 (ตอ)
สมมติฐาน

สถิติที่ใช
One – Way Analysis
of Variance

ผลการทดสอบ
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ

Independent Sample
t-test

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น

Independent Sample
t-test

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

การตัดสินใจโดยความเขาใจ

Independent Sample
t-test

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

การตัดสินใจดวยอารมณ

Independent Sample
t-test

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

การตัดสินใจดวยอารมณ
สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพสมรส แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษา แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ
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ตาราง 47 (ตอ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

สถิติที่ใช

ผลการทดสอบ

One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance
One – Way Analysis
of Variance

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.6 อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 47 (ตอ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2.1 ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยเกณฑเศรษฐกิจ
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20

ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล
E20

สถิติที่ใช

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

ผลการทดสอบ

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2.2 ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยคลอยตามผูอื่น
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20

ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอล E20

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
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ตาราง 47 (ตอ)
สมมติฐาน
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล
E20

สถิติที่ใช
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

ผลการทดสอบ
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2.3 ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยความเขาใจ
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20

ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล
E20

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2.4 ทัศนคติดานสวนประสมทาง
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ดวยอารมณ
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20

ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
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ตาราง 47 (ตอ)
สมมติฐาน
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล
E20

สถิติที่ใช
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient
Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

ผลการทดสอบ
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอ
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธ
กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเติ ม น้ํ า มั น แก ส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ีตอการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยเกณฑเศรษฐกิจ
สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ีตอการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยคลอยตามผูอื่น
สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ีตอการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยความเขาใจ
สมมติฐานที่ 3.4 ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ีตอการ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ดวยอารมณ

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อตองการ
ทราบพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่
นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบจากลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ โดยทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดและความ
พึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติ ม น้ํ า มั น แก ส โซฮอล E20 ของผู ขั บ ขี่ ร ถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลไม เ กิ น 7 ที่ นั่ ง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอทางภาครัฐบาล เอกชน และ
ผูประกอบการ อีกทั้งเปนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนที่เกิดจากทรัพยากรภายในประเทศให
เกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย ผลการศึกษาคนความีดังตอไปนี้

สังเขปการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวน
บุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7
ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้กอใหเกิดประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการ หนวยงานดานพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐบาล
และเอกชนในการดําเนินการพัฒนาน้ํามันแกสโซฮอล E20 ใหเหมาะสมกับความตองการของผูขับขี่
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึงความพึงพอใจโดยรวมและพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปนประโยชนและอางอิงตอผูที่สนใจในการหันมาใชน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษาคนควา
ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใน
การเติ ม น้ํา มั น แก ส โซฮอล E20 ของผู ขั บขี่ ร ถยนตนั่ ง สว นบุค คลไม เกิ น 7 ที่ นั่ ง ในจัง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
1. ประชากรที่ใชในงานวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูที่ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนเกณฑ
อายุของผูที่ส ามารถมีใ บอนุญ าตขับขี่ไ ดถูกตองตามกฎหมาย โดยไมท ราบจํานวนประชากรที่
แนนอน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งและ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนเกณฑ
อายุของผูที่ส ามารถมีใ บอนุญ าตขับขี่ไ ดถูกตองตามกฎหมาย โดยไมท ราบจํานวนประชากรที่
แนน อน จึงใชการกําหนดตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
(กัลยา วานิชบัญชา. 2546: 26) กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้เทากับ 385 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 4% หรือเทากับจํานวน 15 ตัวอยาง รวมขนาด
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลจากเอกสารศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2. ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยมการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองเพื่อ จะสามารถชี้แจงขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน
400 ตัวอยาง
3. เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลวทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลนั้น มีการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล โดยการตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกชุดแลว ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางจะ
ถูกนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยตัวแปรตางๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยน
สภาพขอมูลใหอยูในรูปตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวโดยใชสถิติในการศึกษาซึ่งดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลในรูป
ของการบรรยาย การนําเสนอขอมูลในตาราง กราฟ โดยการอธิบายรายละเอียดแบบสอบถามทุกขอ
เชน การวิเคราะหขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เปนสถิติที่วาดวยเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลบางสวนซึ่งเรียกวา กลุมตัวอยาง และขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้จะใชเปนตัวแทนของประชากร
ทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการตางๆ ที่จะนําไปสูผลสรุปเกี่ยวกับประชากร
ความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไ ดจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัย ที่เกี่ ยวข องไปใหอาจารยที่ป รึก ษาพิ จ ารณาและตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหา
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไป
สอบถามในการเก็บขอมูลจริง
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลว
ไปทําการทดสอบ (Pretest) ตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเขาใจขอคําถามของกลุม
ตั ว อย า ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปหาค า ความเชื่ อ ถื อ ได ข อง
แบบสอบถาม(Reliability of the test) โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของครอนบัคซึ่งคา
แอลฟาที่ไดจะแสดงระดับของความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 < < 1 คาที่
ใกลเคียง 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูง โดยทั้งนี้ คาความเชื่อมั่นตองเกิน 0.7 (กัล ยา วานิช ย
บัญชา. 2546) โดยผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นเรียงตามขอมูลแตละสวน มีผลดังนี้
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แบบสอบถาม
สวนที่ 2 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20

คาความเชื่อมั่น

สวนที่ 3 สวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
การตัดสินใจดวยอารมณ

0.730
0.838
0.709
0.830
0.745
0.827
0.896
0.731

การจัดทําขอมูลและวิเคราะหผล
หลัง จากรวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดเรียบรอ ยผูวิจัยไดนํ าแบบสอบถามทั้ง หมดมา
ดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขอมู ล (Editing) ผู วิจัยตรวจสอบดูความสมบูร ณของการตอบแบบ
สอบถามและทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณเรียบรอยแลว มาลงรหัส
ตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา สําหรับพรอมประมวลผล
3. การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัส แลวมาวิเคราะหประมวลผลขอมูล โดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS. (Statistic Package for Social Sciences)
4. การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี้
4.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชคารอยละ
(Percentage) ในการอธิบายลักษณะสวนบุคคลเสนอเปนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) แบงตามสวนดังนี้
สวนที่ 1 สวนที่เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณมีจํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) คิดเปนรอยละ(Percentage)
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สวนที่ 2 สวนทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดที่มีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 3 สวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 วิเคราะหโดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 4 สวนที่เปนแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติจะนําขอมูลที่ไดมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละขอโดยใชคาสถิติตางๆ ในการ
วิเคราะห คือ คา t-test, คา F-test และคา Pearson Product Moment Correlation Coefficient
การวิเคราะหโ ดยใชส ถิติเชิง อนุมาน (Inferential Statisitics) สถิติที่ใ ชใ นการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังนี้
1. ผูใ ชร ถยนตที่ มี ลัก ษณะดา นประชากรศาสตร ไดแ ก เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของ
ผูใ ชร ถยนตนั่ ง ส วนบุ คลไม เกิ น 7 ที่นั่ ง ในจัง หวั ดกรุ ง เทพมหานครแตกต างกัน โดยใชส ถิ ติ
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช
สถิติPearson Product Moment Correlation Coefficient
3. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูใ ชร ถยนตที่ มี ลัก ษณะดา นประชากรศาสตร ไดแ ก เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได และอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผู
ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสั มพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การสรุปผลการวิจัยจะนําเสนอใน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ซึ่งไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามที่ตอบคําถามมากที่สุด คือ เพศชาย ซึ่งมีจํานวน 225 ราย
คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจํานวน 175 ราย คิดเปนรอยละ 43.7
อายุ ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามที่ตอบคําถามมากที่สุด สวนใหญมีอายุ 25 - 31 ป ซึ่งมี
จํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมาคือ อายุ 32 - 38 ป มีจํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ
24.0
สถานภาพสมรส ผลการวิเ คราะหผูต อบแบบสอบถามส วนใหญโ สด/หมา ย/หยา ราง/
แยกกันอยู มีจํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 193 ราย
คิดเปนรอยละ 48.2
ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีจํานวน 272 ราย คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 88 ราย คิดเปนรอย
ละ 22.0
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,001 – 30,000 บาท
จํานวน 153 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 106 ราย คิด
เปนรอยละ 26.5
อาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน
151 ราย คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคือคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ
25.3
ตอนที่ 2 ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผลการ
วิเคราะหทัศนคติดานผลิตภัณฑของน้ํามัน แกสโซฮอล E20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ
ดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 และดานชองทางการจัด
จําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมทั้ง 3 ดานมีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.593 3.574 และ 3.789 ตามลําดับ และดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมมี
ทัศนคติอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.228 เมื่อพิจ ารณารายดานสวนประสมทาง
การตลาด พบวา
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ทัศนคติดานผลิตภัณฑ น้ํามันแกส โซฮอล E20เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมี
ทัศนคติอยูในระดับดี โดยขอที่ไดค าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชวยการเผาไหมสมบูรณ จึง ทําใหอัตราเรง
เครื่องยนตดีขึ้น มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.820 รองลงมาคือ ชวยใหเครื่องยนต
ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงาน มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.708 และชวยลดมลพิษการเผาไหมจากเครื่องยนต โดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีทัศนคติอยูใ น
ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.615 และไดรับมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน เชน มาตรฐานยูโร 5 เปน
ตน มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.478 ตามลําดับ
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ราคาขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล E20 ถูกกวาน้ํามันชนิดอื่นๆ มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.340 รองลงมาคือ ราคาน้ํามันถูกและเครื่องยนตรองรับ มีทัศนคติอยูในระดับ
ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.835 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ํามัน มีทัศนคติอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.313 ตามลําดับ
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ทุกขอมีทัศนคติอยูในระดับดี โดยขอที่ไดคาเฉลีย่ สูงสุด คือ การเลือกเขาสถานีบริการจําหนายน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 พิจารณาจากทําเลที่ตั้งใกลที่พักอาศัย มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.105 รองลงมาคือ สถานีบริการน้ํามัน แกสโซฮอล E20 ในเขตกทม. มีความเพียงพอและมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกตอการใหบริการมี ทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.823 และการ
เพิ่มจํานวนสถานีบริการน้ํามันและจุดหัวจายน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีสวนทําใหประชาชนหันมาใช
เพิ่มขึ้น มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.473 ตามลําดับ
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานีบริการน้ํามันรวมมือกับสถาบันทางการเงิน เพื่อจัดโปรโมชั่นคืนเงิน
คาน้ํามันเมื่อชําระผานบัตรเครดิต มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.315 รองลงมา
คือ การมีบัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด แลกของรางวัล และรับสิทธิพิเศษมากมายทั้งในสถานี
บริการน้ํามันและรานคาที่รวมรายการ มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.140 และ
สถานีบริการน้ํามันมีการประชาสัมพันธบง บอกชัดเจนวามีน้ํามัน แกสโซฮอล E20 จําหนาย มี
ทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.900 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 มีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจและการตัดสินใจดวยอารมณ โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.895 และ 3.915 ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการตัดสินใจโดยคลอยตาม
ผูอื่นและการตัดสินใจโดยความเขาใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.288
และ 3.421 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดานสวนประสมทางการตลาด พบวา

135
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทุกขอมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ มีผ ลตอการตัดสิน ใจเติม น้ํามัน แกส โซฮอล E20 ของท านอยูใ นระดั บมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.165 รองลงมาคือ ราคาน้ํามันเบนซินที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมีผลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.625 ตามลําดับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบอกตอๆกันระหวางเพื่อนมีผ ลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.573 รองลงมาคือ การ
แนะนําจากคนมีชื่อเสียง ดารา มีผลตอการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.003 ตามลําดับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ทุกขอมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทาน
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อชวยลดการปลอยแกสเรือนกระจกอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.468 รองลงมาคือ คุณสมบัติของน้ํามันแกสโซฮอล E20 ชวยยืดอายุการใช
งานของเครื่องยนตของทานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.375 ตามลําดับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพราะรูสึกชอบในสถานีบริการน้ํามันอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.123 รองลงมาคือ ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อการยอมรับทางสังคมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.708 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.910
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของสมมุติฐานทั้งสามขอ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผูใชรถยนตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน โดยใชสถิติ
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance
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เพศ พบวาผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใช
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครจําแนกตามเพศ พบวา การตัดสินใจ
โดยเกณฑเศรษฐกิจ และการตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น โดยมีคา Sig. เทากับ .001 และ .000
ตามลําดับ ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา เพศชายมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจและการตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
มากกวา เพศหญิง
อายุ พบวาผลการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา การ
ตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น และการตัดสินใจดวยอารมณ โดยมี
คา Sig. เทากับ 0.000 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01และการตัดสินใจ
โดยความเขาใจ มีคา Sig. เทากับ 0.011 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว หมายความวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจโดยเกณฑ
เศรษฐกิจ, การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น , การตัดสินใจโดยความเขาใจ และการตัดสินใจดวย
อารมณ แตกตางกัน
สถานภาพสมรส พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอย
กวา 0.01 หมายความวา สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอ พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการ
ตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ระดับการศึกษา พบวาผลการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม พฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แก ส โซฮอล E20 ของผูใ ชร ถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจัง หวั ด
กรุง เทพมหานคร พบวา การตัดสินใจดวยอารมณ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง นอยกวา 0.01
หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจดวย
อารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ พบวา มีคา Sig.
เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01แสดงวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.01 แสดงวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่ร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ มีคา Sig. เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา
0.01) แสดงวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ แตกตา งกัน ที่ ร ะดับนั ยสําคัญ ทางสถิติ 0.01 ซึ่ ง สอดคลองกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยความเขาใจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
อาชีพ พบวาผลการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา การ
ตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยความเขาใจ และการตัดสินใจดวยอารมณ มีคา sig
เทากับ 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา อาชีพที่แตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่
นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ การตัดสินใจโดยความเขาใจ
และการตัดสินใจดวยอารมณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แก ส โซฮอล E20 ของผูใ ชร ถยนตนั่ง สวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง ในจัง หวั ด
กรุงเทพมหานครโดยใชสถิติPearson Product Moment Correlation Coefficient
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศ นคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ พบวา มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.576 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น พบวา มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
คลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดั บ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.439 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปาน
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กลางและมีทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตาม
ผูอื่นเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ พบวา มีคา Sig.
(2-tailed) เทากับ 0.908 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความ
เขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ พบวา มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้งไวโ ดยมีคาสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.211 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพัน ธในระดับคอนขางต่ําและมี
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยรวมเพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ
เพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา
สมมติ ฐ านที่ 3 ความพึ ง พอใจโดยรวมที่มี ต อ การเติ ม น้ํ ามั น แก ส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกิน 7 ที่นั่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ พบวา มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.205 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น พบวา มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.194 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอย
ตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ พบวา มีคา Sig.
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(2-tailed) เทากับ 0.043 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.101 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพัน ธในระดับต่ําและมีทิศเดียวกัน
กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ความพึงพอใจโดยรวมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํา มัน แกส
โซฮอล E20 กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ พบวา มีคา Sig. (2tailed) เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.139 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพัน ธใ นระดับต่ําและมีทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมี ความพึงพอใจโดยรวมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา

อภิปรายผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยจะอธิบายตามสมมุติฐานดังนี้
1. ผูขับขี่ร ถยนตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผู
ขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแก ส โซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิจ และโดยคลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา เพศชาย มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ และโดยคลอยตามผูอื่น มากกวา เพศหญิง อาจเนื่องมาจากผูขับขี่รถยนตสวนใหญ
เปนเพศชายและมีหนาที่ในการจัดหาเงินเปนหลักของครอบครัว ดังนั้นจึงดูภาวะเศรษฐกิจของราคา
น้ํามันเปนพิเศษ อีกทั้งการบอกตอกันระหวางกลุมผูขับขี่รถยนตสวนใหญอาจเปนเพศชาย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย วรกิจ โภคาทร (2529: 312 –315) ที่กลาววา คุณ ลักษณะ
บางอยางของเพศชายและเพศหญิงที่ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน
สวนผูบริโภคที่มีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยความเขาใจ และดวยอารมณ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐ านที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากทั้งเพศชายและหญิง มีความเขาใจเรื่องคุณสมบัติ น้ํามันแกส
โซฮอล E20 ชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องยนต อีกทั้งตัดสินใจเติมน้ํามันเพราะรูสึกชอบในสถานี
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บริการน้ํามันคลายคลึงกันจึงมีพฤติกรรมดานการตัดสินใจโดยความเขาใจและอารมณ ไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รามนรี ฉิมวารุณ (2545) กลาววา ผูบริโภคที่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และจํานวนครั้งที่ใชแกสโซฮอลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชแกสโซฮอลไม
แตกตางกัน
อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิจ โดยความเขาใจ คลอยตามผูอื่น และดวยอารมณ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา โดยเกณฑเศรษฐกิจ นั้นชวง
อายุ 32 - 38 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจมากกวา
ชวงอายุอื่น อาจเนื่องมาจากเปนชวงอายุที่มีภาระดานครอบครัวจึงตองคํานึงภาวะทางเศรษฐกิจ
กอนตัดสินใจเติมน้ํามัน ในดานดวยอารมณ ชวงอายุ 25-31 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 มากกวาชวงอายุอื่น อาจเนื่องมาจากเปนวัยที่ตองศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับ น้ํามัน
แกสโซฮอล E20 กอนตัดสินใจเติม ในดานโดยคลอยตามผูอื่น ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 18 - 24 ป มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มากกวาชวงอายุอื่น อาจเนื่องมาจากเปนวัยที่
เมื่อไดรับคําแนะนําจากดารา คนที่มีชื่อเสียง หรือแมกระทั่งเพื่อนก็มีสงผลตอการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 และในดานดวยอารมณ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 25 - 31 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มากกวาชวงอายุอื่น อาจเนื่องมาจากเปนวัยที่เพิ่งเริ่มทํางานและตองการ
ยอมรับทางสังคมเมื่อเขาสูวัยทํางาน อีกทั้งเปนวัยที่สามารถหาเงินไดเองจึงอาจตัดสินใจเติมน้ํามัน
ตามความรูสึกชอบในสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิศา มีจินดา. (2553: 18)
กลาววา กลุมผูบริโภคที่มีชวงอายุที่แตกตางกันยอมมีความตองการที่แตกตางกันตัวอยางผูบริโภค
วัยรุนจะตองการเครื่องแตงกายตามแฟชั่น กลุมวัยกลางคนจะซื้อสินคาที่จําเปนสําหรับครอบครัว
และชุดทํางาน
สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
คลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
หมายความวา สถานภาพสมรสโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แก ส โซฮอล E20 โดยคลอ ยตามผู อื่น มากกว า สถานภาพสมรส/อยู ดว ยกั น อาจเนื่อ งมาจาก
สถานภาพโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู สงผลถึงอิทธิพลจากการบอกตอระหวางเพื่อนมีผลตอการ
ตัดสินใจเติมเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 สถานภาพสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยความเขาใจและดวยอารมณ ไมแตกตางกัน ทีร่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยทุกสถานภาพอาจมองเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจ ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น คุณสมบัติของน้ํามัน แกสโซฮอล E20 และความรูสึกชอบในสถานี
บริการน้ํามันตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุดเพื่อความคุมคาในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยสายฝน ปราบคช (2548) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลของ
ผูใช รถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชแกสโซฮอลแตกตางกัน
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ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจ โดยคลอยตามผูอื่น และโดยความเขาใจ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ง ไมส อดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง ไว เพราะทุกระดับการศึกษายอมพิจ ารณาหลายดานที่
เหมาะสมกับการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20ของตนเองเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่
รถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูขับขี่รถยนตที่ใชบริการเติมน้ํา มัน
แกสโซฮอล E20 จากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และ บางจาก ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
โดยที่ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมแตกตางกัน สวนผูบริโภค
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีมีการตัดสินใจดวยอารมณในการเติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 อาจเนื่องมาจากเพื่อ
การยอมรับทางสังคม ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของสายฝน ปราบคช (2548) ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลของผูใช รถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผ ลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกส โซฮอล
แตกตางกัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยเกณฑเศรษฐกิจ โดยคลอยตามผูอื่น แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีการพิจารณาภาวะ
เศรษฐกิจและคลอยตามผูอื่นมากที่สุด เพราะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมาก ดานการตัดสินใจโดย
คลอยตามผูอื่น ผูบริโภครายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท เปนชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมมากและไมนอยจนเกินไปที่สามารถตัดสินใจตามการบอกตอของเพื่อนหรือคนที่มีชื่อเสียง สวน
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
และโดยความเขาใจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งผูบริโภครายไดเฉลี่ยชวงนี้มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจดวยอารมณและความเขาใจมากที่สุด อาจเนื่องจากการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
เพื่ อช วยยืด อายุ การใชง านเครื่ องยนตข องผู ขับ ขี่ เนื่ อ งจากมีร ายไดเ ฉลี่ ยต อเดื อนไม มาก ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสายฝน ปราบคช (2548) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช
แกสโซฮอลของผูใช รถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลแตกตางกัน
อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑ
เศรษฐกิ จ โดยความเข าใจและด ว ยอารมณ แตกตา งกั น ที่ ร ะดั บ นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 0.01 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเกณฑเศรษฐกิจ พบวา อาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เปน อาชีพที่มีก ารตัดสิน ใจจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาน้ํามัน ที่เพิ่ มขึ้น มากกวา อาชีพอื่น อาจ
เนื่องมาจากเปนอาชีพที่มีรายรับไมมากนักและไดรับขอมูลขาวสารทางหนวยงานราชการมาก ดาน
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ความเขาใจและดวยอารมณ พบวา อาชีพพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน จะทําการคนควาขอมูล
เกี่ยวกับน้ํามัน แกส โซฮอล E20 เพื่อทําการพิจ ารณากอนตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20
มากกวาอาชีพอื่น โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดานความเขาใจและดวย
อารมณมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรม
การเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ ผูขับขี่รถยนตที่ใชบริการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 จากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และ บางจาก
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
แตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
โดยคลอยตามผูอื่น ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากทุกอาชีพอาจตองการการแนะนําจากคนอื่นหรือเพื่อนที่มีการบอกตอกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ รามนรี ฉิมวารุณ (2545) กลาววา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอการใชแกสโซฮอลไมแตกตางกัน
2. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขบั ขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ไมมีความสัมพัน ธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดราย
ดานพบวา
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกันกัน กลาวคือ ถาราคา
น้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
เกณฑเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา และทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา
และมีทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้นไมวา
จะเปน สถานีบริการน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นหรือแมจุดหัวจายน้ํามัน แกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร ทัศนคติดานเครื่องมือทางการตลาด ไดแก
ทัศนคติดานราคาและทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานการใชตอการเลิกใชในอนาคตและการบอกตอผูอื่นใหเติมน้ํา มันแกส
โซฮอลE20
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สวนทัศนคติดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมส อดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้ง ไว อาจเนื่องมาจากดาน
ผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีคุณสมบัติของน้ํามันเบนซิน ที่
เหมือนกันและการสงเสริมการตลาดก็รวมกับน้ํามันทุกชนิดที่มีจําหนายอยูในสถานีบริการน้ํามัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของของดวงตา สราญรมย (2552) ไดศึกษาทัศนคติสวนประสมทางการตลาด
ที่สงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนในรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตจังหวัด
ปทุมธานี พบวา ทัศนคติดานผลิต ภั ณ ฑและดา นการสง เสริมการตลาด ไม มีความสัมพั น ธกั บ
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนในรถยนตนั่งสวนบุคคล
ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลางและมีทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดรายดานพบวา
ทัศ นคติ ดา นผลิ ต ภั ณ ฑน้ํ า มัน แกส โซฮอล E20 มี ความสั ม พัน ธ กับ พฤติ กรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน ทัศนคติ
ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
โดยมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดี ยวกัน ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย
คลอยตามผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกส
โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตาม
ผูอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
ในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญพร สุวรรณประสพ
(2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติดานเครื่องมือทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานการใชตอการเลิกใช
ในอนาคตและการบอกตอผูอื่นใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลE20
ทัศนคติด านสวนประสมทางการตลาดน้ํามั น แก ส โซฮอล E20 โดยรวมไมมีค วาม
สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากคามเขาใจของผูบริโภค
เกี่ยวกับเครื่องยนตที่รองรับการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 ถามีการสงเสริมการตลาดแลวเครื่องยนต
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ของผูบริโภคไมสามารถรองรับน้ํามันแกสโซฮอล E20 ก็ไมเกิดพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 เมื่อพิจารณาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดรายดานพบวา
ทัศนคติดานผลิต ภัณ ฑน้ํามันแกส โซฮอล E20 ไมมีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้ง ไว ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมมีความสัมพัน ธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล
E20 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากผูบริโภคมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ตอใหราคาน้ํามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
ก็ไ มสง ผลตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 เพราะเปน ผลิต ภัณ ฑที่จําเปน ในการเดิน ทางโดย
รถยนตและมีน้ํามันเบนซินหลากหลายชนิดใหเลือกพิจารณา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงตา
สราญรมย (2552) ไดศึกษาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมในการตั ดสินใจ
เลือกใชพลังงานทดแทนในรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ทัศนคติดานราคา
ดานผลิตภัณ ฑและดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกใชพลังงานทดแทนในรถยนตนั่งสวนบุคคล
สวนทัศนคติดานการสง เสริม การตลาดน้ํามัน แก ส โซฮอล E20 มีความสัมพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับต่ําและทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขั บขี่ร ถยนตใ นกรุง เทพมหานครทัศนคติดา นการสง เสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานการใชตอการเลิกใชในอนาคตและ
การบอกตอผูอื่นใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลE20
ทัศนคติด านส วนประสมทางการตลาดน้ํ ามัน แกส โซฮอล E20 มี ความสั มพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.01 ซึ่ง สอดคลองกับสมมติฐ านที่ตั้ง ไว โดยมีความสัมพัน ธใ นระดับคอนขางต่ําและมีทิศทาง
เดียวกันกัน เมื่อพิจารณาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดรายดานพบวา
ทัศ นคติ ดา นผลิ ต ภั ณ ฑน้ํ า มัน แกส โซฮอล E20 มี ความสั ม พัน ธ กับ พฤติ กรรมการ
ตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ําและทิศทางเดียวกัน ทัศนคติ
ดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีมี
ความสัมพันธในระดับต่ําและทิศทางเดียวกัน ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล
E20 มีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามัน แกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพัน ธในระดับ
คอ นข างต่ํา และทิศ ทางเดี ยวกัน ทั ศนคติด านการส ง เสริม การตลาดน้ํา มัน แก ส โซฮอล E20 มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา
และทิศทางเดียวกัน ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ไดศึกษา
พฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตในกรุง เทพมหานคร ทัศนคติดาน
เครื่องมือทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในดานการใชตอการเลิกใชในอนาคตและ
การบอกตอผูอื่นใหเติมน้ํามันแกสโซฮอลE20
3. ความพึง พอใจโดยรวมที่มี ตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มีความสั มพัน ธกั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคลไมเกิน 7 ที่นั่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามัน แกส โซฮอล E20 ไมมีความสัมพัน ธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราคาน้ํามัน ที่สูง และภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ไ ม ดี ก็ เ ป น ได ความพึ ง พอใจโดยรวมที่ มี ต อ การเติ ม น้ํ า มั น แก ส โซฮอล E20 ไม มี
ความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคแตละบุคคลที่เกิดจากการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไมเหมือนกันจึงไม
สัมพันธกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จากการคลอยตามผูอื่น ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุณี สุร ชัย
ธนวัฒน (2547) ทําการวิจัยเรื่องทัศนคติทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช
ศูนยบริการรักษารถยนตเชลลออตเซิรฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจ
โดยรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชศูนยบริการรักษารถยนตเชลลออตเซิรฟ
สวนความพึง พอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส โซฮอล E20 โดยความเขาใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน
กัน และความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน เพราะถาหาก
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจะสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความรูสึกชอบในสถานีบริการน้ํามันเมื่อยิ่งพอใจก็จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ณ สถานีบริการนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จักริน จั่นตระกูล (2547)
ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
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ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่อง ปจ จัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นั้นจะชวยใช
เปนแนวทางใหทราบถึงทัศนคติสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูขับขี่รถยนตที่เติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ในกรุงเทพมหานคร ฐานะที่เปนสินคาใหมและใชในการสรางขอมูลและ
ประชาสัมพัน ธใ หผูขับขี่รถยนต ไดรับรูถึงประโยชนและความสําคัญ ของสภาวะการใชน้ํามัน ใน
ปจจุบัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการใชน้ํามันที่ถูกตองตามสภาพของเครื่องยนตรวมไปถึงทําใหทราบถึง
ความพึงพอใจโดยรวมและพฤติกรรมการใชน้ํามันแกสโซฮอลE20ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกิน 7 ที่นั่งในกรุงเทพมหานคร
1. พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ ผูประกอบควร
ใหความสําคัญกับเพศชาย อายุ 32-38 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
ประกอบอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกลุมผูบริโภคเหลานี้จะสามารถทําใหเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจมากที่สุด
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น ผูประกอบควรใหความสําคัญกับเพศชาย อายุ 18 - 24 ป
สถานภาพสมรสโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน เนื่องจากกลุมผูบริโภคเหลานี้มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น มากที่สุด
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ ผูประกอบควรให
ความสําคัญกับผูบริโภค อายุ 25 - 31 ป การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001
– 20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน เนื่องจากกลุมผูบริโภคเหลานี้มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ มากที่สุด
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ ผูประกอบควรใหความสําคัญ
กับผูบริโภค อายุ 25 - 31 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เนื่องจากกลุมผูบริโภค
เหลานี้มีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ มากที่สุด
2. ผูประกอบการควรกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่ถูกกวาน้ํามันเบนซิน
ชนิดอื่นๆในขณะนี้ และใหผูบริโภคเห็นวา การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ชวยในเรื่องของ
การลดคาใชจายไดอยางชัดเจน กระตุนใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20
และพัฒนาเปนการใชตอไปเรื่อยๆในอนาคต โดยเปนพลังงานทางเลือกทดแทนใหแกผูบริโภคได
และยังชวยการลดการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผลการวิจัย
พบวา ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
3. ผูประกอบการควรมีการจัดการดูแลสถานีบริการน้ํามันจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20
ในจัง หวัดกรุง เทพมหานครใหครอบคลุ มมากขึ้น เพราะผูบริโ ภคอาจมี การเลือกเขาสถานีบริการ
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จําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 พิจารณาจากทําเลที่ตั้งใกลที่พักอาศัย จึงทําใหประหยัดตอการ
เดินทางของผูบริโภคที่จะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 อีกทั้งควรทําใหผูบริโภครูสึกวาสามารถ
หาสถานีบริการน้ํามัน ที่จําหน ายเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไดงาย เนื่องจากผลการวิจัยพบวา
ทัศนคติดานชองทางการจัดจํ าหนายน้ํามัน แกส โซฮอล E20 มี ความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยเกณฑเศรษฐกิจ
4. ผูประกอบการควรสรางความสนใจกับกลุมผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
บอกตอๆกันระหวางเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยบริษัทที่จัดจําหนาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรมีการสรางความเขาใจในคุณภาพน้ํามันแกส
โซฮอล E20 และเกิดความพอใจใหบริการที่สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อใหเกิดการบอก
ตอกันในกลุมผูบริโภค รวมไปถึงการจัดทําสงเสริมการตลาดที่ทําใหผูบริโภครับรูและสนใจ โดยการ
แนะนํ า จากคนมีชื่ อ เสี ยง ดารา เพื่ อให เ กิ ด การพิ จ ารณาตั ดสิ น ใจเติ ม น้ํ า มัน แก ส โซฮอล E20
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยรวมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยคลอยตามผูอื่น
5. ผูประกอบการที่จัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรมี
การรวมมือกับสถาบันทางการเงิน เพื่อจัดโปรโมชั่นคืนเงินคาน้ํามันเมื่อชําระผานบัตรเครดิต เพราะ
ถาหากผูบริโภคพบวา สถานีบริการน้ํามันรวมมือกับสถาบันทางการเงิน เพื่อจัดโปรโมชั่นคืนเงินคา
น้ํามันเมื่อชําระผานบัตรเครดิต อาจเปนการกระตุนใหผูบริโภคหันมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
มากขึ้นพรอมทั้งชวยใหผูบริโภคลดคาใชจายได รวมถึงการจัดทําบัตรสมาชิกผานทางสถานีบริการ
น้ํามันของบริษัท เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเขาใจในน้ํามันแกสโซฮอล E20 มากขึ้นและตัดสินใจเติม
น้ํา มั น แก ส โซฮอล E20 มากขึ้ น เช น กั น เนื่ องจากผลการวิ จั ยพบวา ทัศ นคติ ด านการส ง เสริ ม
การตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล
E20 โดยความเขาใจ
6. ผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20 ที่ถูกกวาน้ํามัน
เบนซินชนิดอื่นและดานผลิตภัณฑที่เครื่องยนตรองรับ อีกทั้งดานการใหความสําคัญกับลูกคาที่เขา
มาเติมน้ํามันในสถานีบริการน้ํามัน เนื่องจากสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณของผูบริโภค ควรสรางความประทับใจใหกับ
ผูใชบริการในสถานีบริการน้ํามันและในตัวคุณภาพน้ํามัน แกสโซฮอล E20 เพื่อใหผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่นและคงไวซึ่งการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติดาน
สวนประสมทางการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ
7. ผูประกอบการที่ทําการจัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ควรมีเผยแพรขอมูลการเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 จะสามารถชวยลดลดการปลอยแกสเรือน
กระจกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโลกไดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อชวยลดการปลอยแกสเรือนกระจก รวมถึงการทําใหผูบริโภคมีความรูสึก
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วาตนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโลก เพื่อใหเกิดความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดยความเขาใจ
8. ผูประกอบการที่จัดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ควร
รักษาความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกสบายที่เขาไปรับบริการการเติมน้ํามันเพราะจะทํา
ใหผูบริโ ภคเกิดความชอบและจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ใน
สถานีบริการน้ํามันที่ผูบริโภครูสึกพึงพอใจ เพราะผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20 เพราะรูสึกชอบในสถานีบริการน้ํามันที่ผูบริโภคไดเขาไปใชบริการเติมน้ํามัน เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ดวยอารมณ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครเทานั้นอาจ
ทําใหการศึกษาไมครอบคลุม ดัง นั้น ในการศึกษาครั้ง ตอไปควรทําการศึกษากลุมประชากรทั่ว
ประเทศหรือจังหวัดใกลเคียงเพื่อทําใหผลการศึกษาครอบคลุมมากที่สุด
2. ในการศึกษาครั้ง นี้เปน การศึกษาเชิง สํา รวจ-เชิง ประมาณโดยใชแบบสอบถาม ซึ่ ง
คําตอบที่ไดรับอาจไมครอบคลุมปญหาทั้งหมด ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรทําการศึกษาเชิง
คุณภาพเพิ่มเติมเพื่อใหไดคําตอบและรายละเอียดเชิงลึกมากยิ่งขึ้น (In-Dept- Interview)
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่จะใชในการวิจัยใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถอธิบาย
ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไดละเอียดและสมบูรณยิ่งขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอชี้แจง แบบสอบถามเกี่ยวกับหัวขอนี้จัดทําเพื่อนําขอมูลไปประกอบการศึกษาของนักสิตปริญญา
โท สาขาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอมูลที่ไดรับจะ
นําไปวิเคราะหและเสนอโดยรวม โดยไมระบุหรือเจาะจงเปนบุคคลใด ทางผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป
คําชี้แจง กรุณาใชเครื่องหมาย  ลงในชอง [ ] ที่จัดเตรียมไว ทีต่ รงกับความเปนจริงของทานมาก
ที่สุด
1. เพศ
[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. อายุ
[ ] 18 - 24 ป
[ ] 32 - 38 ป
[ ] 46 ปขึ้นไป

[ ] 25 - 31 ป
[ ] 39 - 45 ป

3. สถานภาพสมรส
[ ] โสด
[ ] หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

[ ] สมรส/อยูดวยกัน

4. ระดับการศึกษา
[ ] ต่ํากวาปริญญาตรี
[ ] สูงกวาปริญญาตรี

[ ] ปริญญาตรี
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5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
[ ] ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
[ ] 20,001 – 30,000 บาท

[ ] 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 30,001 บาทขึ้นไป

6. อาชีพ
[ ] นักเรียน/นักศึกษา
[ ] พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน
[ ] ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ [ ] คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................
สวนที่ 2 ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานผลิตภัณฑน้ํามันแกสโซฮอล E20
1. ชวยลดมลพิษการเผาไหมจากเครื่องยนต โดยเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
2. ชวยการเผาไหมสมบูรณ จึงทําใหอัตราเรงเครื่องยนต
ดีขึ้น
3. ชวยใหเครื่องยนตทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพและ
ยืดอายุการใชงาน
4. ไดรับมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน เชน มาตรฐานยูโร 5
เปนตน
ทัศนคติดานราคาน้ํามันแกสโซฮอล E20
5. ราคาขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล E20 ถูกกวาน้ํามัน
ชนิดอื่นๆ
6. ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ํามัน
7. ราคาน้ํามันถูกและเครื่องยนตรองรับ

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
น้ํามันแกสโซฮอล E20
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอล E20
8. สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล E20 ในเขตกทม. มี
ความเพียงพอและมีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการ
ใหบริการ
9. การเพิ่มจํานวนสถานีบริการน้ํามันและจุดหัวจาย
น้ํามันแกสโซฮอล E20 มีสวนทําใหประชาชนหันมา
ใชเพิ่มขึ้น
10. การเลือกเขาสถานีบริการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล
E20 พิจารณาจากทําเลที่ตงั้ ใกลที่พักอาศัย
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดน้ํามันแกสโซฮอล
E20
11. สถานีบริการน้ํามันมีการประชาสัมพันธบง บอก
ชัดเจนวามีน้ํามันแกสโซฮอล E20 จําหนาย
12. สถานีบริการน้ํามันรวมมือกับสถาบันทางการเงิน
เพื่อจัดโปรโมชัน่ คืนเงินคาน้ํามันเมื่อชําระผานบัตร
เครดิต
13. การมีบัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด แลกของ
รางวัล และรับสิทธิพิเศษ มากมายทั้งในสถานีบริการ
น้ํามันและรานคาทีร่ วมรายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 3 สวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
พฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
การตัดสินใจโดยเกณฑเศรษฐกิจ
1. ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20ของทาน
2. ราคาน้ํามันเบนซินที่เพิ่มขึน้ ในอนาคตมีผลตอการ
ตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทาน
การตัดสินใจโดยคลอยตามผูอื่น
3. การแนะนําจากคนมีชื่อเสียง ดารา มีผลตอการตัดสินใจ
เติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทาน
4. การบอกตอๆกันระหวางเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเติม
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ของทาน
การตัดสินใจโดยความเขาใจ
5. คุณสมบัติของน้ํามันแกสโซฮอล E20 ชวยยืดอายุการ
ใชงานของเครื่องยนตของทาน
6. ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อชวยลด
การปลอยแกสเรือนกระจก
การตัดสินใจดวยอารมณ
7. ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพราะรูส ึก
ชอบในสถานีบริการน้ํามัน
8. ทานตัดสินใจเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20 เพื่อการ
ยอมรับทางสังคม

ระดับการตัดสินใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 4 สวนที่เปนแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E20
คําชี้แจง: กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองทีต่ รงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

ความพึงพอใจโดยรวมที่มตี อการเติมน้ํามันแกส
โซฮอล E20

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

นอยที่สุด
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย

163

164

165

ภาคผนวก ค
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม

166

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตําแหนงและ สถานที่ทํางาน

1. รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา

หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร. อัจฉรียา ศักดิ์นรงค

อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2557

นายธนากร วุฒิมาปกรณ
8 มกราคม 2531
จังหวัดราชบุรี
188/573 S&S Sukhumvit 101/1 ถนนสุขุมวิท
บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

