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บทบาทธุรกจิค้าปลกีในสถานีต่อการตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มัน ปตท. 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE ROLE OF RETAIL STATION  FOR MAKING DECISION TO USE 

PTT GAS STATIONS IN BANGKOK 

อลิสา  ศิรินาฏเจริญ 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

-------------------------------------------------------------- 

      บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยับุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานคร   2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ   คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 3) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมี

รายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  7,501 – 15,000 บาท และลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีประกอบ

ไปด้วยเพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 

ปัจจยั  ดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยั

ทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้

ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท.  

 

________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัสินคา้มีความหลากหลาย, ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

กบัราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสถานท่ีทาํเลท่ีตั้ง สําหรับปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการสะดวกเขา้-ออกใชบ้ริการ

ในสถานีบริการนํ้ ามนั และปัจจยัการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

ให้ความสําคญักบัการจดัรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดในช่วงเทศกาลพิเศษ 

และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจต่อตราสินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ ามัน ปตท. ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้,ความสําคญักบั การมีความรับผิดชอบต่อสังคม, ความภกัดีต่อ

ตราสินค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับการใช้บริการธุรกิจค้าปลีกใน

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. เป็นประจาํ ส่วนด้านความไวว้างใจ  ต่อตราสินค้า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความไวว้างใจในความปลอดภยัและทรัพยสิ์น  

ส่วนปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. พบว่า    

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ทนัสมยัและมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครันตามท่ีตอ้งการ 

 

ค ําสํ าคัญ  ก ารตัดสิ นใจ ,  ธุ ร กิ จค้า ปลี ก ,  สถา นีบ ริกา รนํ้ ามัน  ปตท.  ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

The purpose of this independent study 1) To study different between 

demographic data and decision factors on selecting ptt gas stations in bangkok. 2) To 

study relationship between marketing mix data and decision factors on selecting ptt 

gas stations in bangkok. 3) To study relationship between other factors data and 

decision factors on selecting ptt gas stations in bangkok. 

As the result of the research I found that the large group sampling is male 

26-35 year old. Status is single and the level education is bachelor’s degree. Being a 
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his/her business and earn income between 7,501-15,000 Baht. The demographic data 

include sex, age, status, level education, occupation and earn income are different 

and decision factors on selecting ptt gas stations in Bangkok. As a result 4P’s of 

consumer are relationship and decision factors on selecting ptt gas stations in 

Bangkok found that the group sampling of product are attention product diversity. 

Price are attention value for money compared to its location. For place most of 

sample about product are attention easy access to use the service in ptt gas station 

and and sales promotion found that the group sampling are attention the promotional 

items or special discounts during the festival. The Other factors include brand image 

brand loyalty and trust are relationship and decision factors on selecting ptt gas 

stations in Bangkok found that the brand image the most of the sampling group are 

attention social responsibility business, then most of sample about brand loyalty 

found that use a regular basis in ptt gas station and trust as a result are confidence in 

the safety and resources. The last factor is decision factors on selecting ptt gas 

stations in Bangkok, most of the sampling group attention  ptt gas stations are 

modern and complete facilities.  

KEYWORDS: DECISIONS, RETAIL STATION, PTT GAS STATION IN 

BANGKOK 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงได้มีการขยายบริการในด้านต่างๆ 

ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การคา้ปลีกเป็น

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั   การจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภค และมีโอกาสท่ีจะขยาย

ตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน กลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่

ขยายตวัไปสถานีบริการนํ้ามนั เพื่อเปิดบริการร้านคา้สะดวกซ้ือ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนเองของบริษทัผูค้า้นํ้ ามนั ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่หลายรายต่าง

พยายามเพิ่มช่องทางขายมากข้ึนประกอบกบัค่าการตลาดท่ีผูป้ระกอบการเคยไดรั้บจาก

นํ้ ามันลดลงมาก ทาํให้บริษทัผูค้ ้านํ้ ามนัต้องเสริมบริการด้านอ่ืนๆควบคู่ด้วย ใน
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ลกัษณะระบบสถานีบริการครบวงจร เพื่อตอบสนอง  ภายในสถานีบิการจาํหน่าย

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ได้เปิดบริการจาํหน่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม รวมถึงสินค้าอุปโภค

บริโภคท่ีจาํเป็นต่อชีวติประจาํวนั บริษทัผูค้า้นํ้ามนัแต่ละแห่งต่างพยายามสร้างรูปแบบ

เฉพาะตวัใหโ้ดดเด่น เพื่อ สร้างความประทบัใจใหผู้บ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ  
ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกในสถานีของสถานีบริการนํ้ ามนั บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)   เฉพาะธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนัสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี จาํนวน 22 สถานีบริการนํ้ามนั มี 22 สาขาในเขตกรุงเทพ ไดแ้ก่   

1. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ-สาขาสุขาภิบาล 1 (ตะวนัออก) เขตบึงกลุ่ม  

2. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ-สาขาสุขาภิบาล 1 (ตะวนัตก) เขตคนัยาว  

3. สถานีบริการนํ้ ามนั สาขากรุงเทพ-สาขาบางขุนเทียน (เอกชยั)เขตบางขุน  

เทียน  

4. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุขาภิบาล 3 เขตมีนบุรี    

5. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาเพชรเกษม81 เขตหนองแขม 

6. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ -  สาขารามอินทรา 1 เขตบางกะปิ  

7. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุวนิทวงศ ์(ขาออก) เขตหนองจอก  

8. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาเพชรเกษม 46 เขตภาษีเจริญ   

9. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุขาภิบาล 3 (ขาเขา้) เขตบางกะปิ  

10. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาพระราม 2 (กม7) เขตบางขนุเทียน  

11. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาบางแค (วงแหวน) เขตวงแหวน   

12. สถานีบริการนํ้ ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาพระราม 2 (กม14)  เขตบางขุน 

เทียน     

13. สถานีบริการนํ้ ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาพระราม 2 (กม5 บางมด)เขต

จอมทอง  

 14. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุวนิทวงศ ์(ขาเขา้) เขตมีนบุรี   

15. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขารามอินทรา 2 เขตบางเขน  

16. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาวงแหวน (แมคโคร)  เขตบางบอน  



22 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

17. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาวิภาวดีรังสิต กม.27 (เซียร์ขาออก)   

เขตดอนเมือง  

18. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขา ศรีนครินทร์ กม.10 เขตประเวศ  

19. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาวงแหวน บางแค 2    เขตตล่ิงชนั  

20. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ – สาขารามอินทรา กม.14 เขตมีนบุรี   

21. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ – สาขาสาทร - ตากสิน เขตภาษีเจริญ  

22. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ – สาขาสาทร – ตากสิน 2  เขตจอมทอง 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยับุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประกอบการตลาดกับการ

ตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีก

ในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการนาํไปปรับปรุง และวิเคราะห์การดาํเนินงาน

ของธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของประชาชนท่ีแตกต่างกนั 

2. เป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้ โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อตอบ

รับความตอ้งการของลูกคา้หลายกลุ่ม 

3. เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

4. เป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี มีตวัแปรท่ีทาํการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 

ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, และปัจจยัอ่ืน ๆมี

ผลต่อตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั  

ปตท.  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่  

-  ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได ้สถานภาพสมรส 
-  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, ราคา, สถานท่ี 

และรายการส่งเสริม   การขาย 

-  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ความภกัดี

ต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) และความไวใ้จต่อตราสินคา้ (Trust) 

ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

นํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบดว้ย ความรู้สึกภูมิใจเม่ือใช้บริการ 

ตดัสินใจถูกต้องเม่ือมาใช้บริการ, ความสุขท่ีได้ใช้บริการ และมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบครัน ต่อการตดัตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ บทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวคิดทฤษฎี และ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

        2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1. ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 2. แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการคา้ปลีก 

แพทเทอร์สัน (1980 อา้งถึงใน บุญเสริม วงศเ์หลืองอ่อน, 2549) กล่าวถึง การ

ตดัสินใจ หมายถึง  การท่ีบุคคลเขา้ไปสู่เส่ียง โดยมีการสอบรวมและประเมินขอ้มูลมี

ทางเลือกหลายทางและ มีส่ิงประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัอนันาํไปสู่การตดัสินใจทางเลือก 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจเป็นวิธีการท่ีบุคคลควรประพฤติ

เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ซ่ึงได้สรุปรูปแบบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม (The optimizing 

decision-making) ไวเ้ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ 

1. สร้างเกณฑใ์นการตดัสินใจ (identify three decision criteria) 

2. แบ่งนํ้าหนกัในแต่ละเกณฑ ์(allocate weights to the criteria) 

3. ฒนาทางเลือก (develop the alternatives) 

4. ประเมินผลทางเลือก (evaluate the alternative) 

5. เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (select the best alternatives) 

ขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531 : 23-26) กล่าววา่ ทุกคนมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับ

ข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิดรับส่ือใดอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีกาํหนดคือ 

1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิติทยาส่วนบุคคล เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างเฉพาะตัวอย่างมากในด้านโครงสร้างจิตวิทยาส่วนบุคคล อันเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวิตในสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมท่ีไม่เหมือนกนัซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดบัสติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจน

กระบวนการของการรับรู้ การจูงใจการเรียนรู้    

2.   ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากยุคคลมกัยึดติดกบักลุ่มสังคม

ท่ีตนสังกดัอยู่เป็นกลุ่มอา้งอิงในการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดๆนัน่คือมกัจะ

คลอ้ยตามกลุ่มในความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบการส่ือสาร โดยเช่ือวา่ลกัษณะต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ เพศ  อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ทาํให้เกิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับ

เน้ือหา ของการส่ือสารรวมถึงการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวดว้ย 

จากแนวคิดน้ี พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีทั้งปัจจยัภายในส่วนตวัของบุคคล

เองไม่วา่จะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ หรืออ่ืน ๆ รวมไปถึงปัจจยัภายนอก 

ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีทาํให้การเปิดรับข่าวสารของ

แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ในดา้นพฤติกมการส่ือสารในการตลาด 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ธุรกิจค้าปลีก (Modern Trade) สุณิสา วิลัยรักษ์และสุกัญญา ไชยชาญ 

(2538:198) ให้คาํนิยามเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีกไว ้ดงัน้ี การคา้ปลีก หมายถึง การขาย

สินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยการซ้ือสินคา้นั้นเพื่อไปการบริโภคของตนเอง 

และครอบครัว Stern,EL-Ansary and Coughlan, 1996 : 50) กล่าวา่ หมายถึงกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพื่อการใช้

ส่วนตวั  

Kotler (1997:563) กล่าวว่า หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขาย

สินคา้หรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อการใชส่้วนตวัและไม่ใช่เป็นการ

ใชเ้พื่อธุรกิจจากความหมายของการคา้ปลีก สามารถสรุปองคป์ระกอบของการคา้ปลีก 

ไดด้งัน้ี 

1.กิจกรรม เป็นกิจกรรมทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการขายสินค้าหรือการ

ใหบ้ริการสินคา้หรือบริการ 

2.ผู ้บริโภคคนสุดท้ายซ่ึงเป็นผู ้ท่ี ซ้ือสินค้าเพื่อการใช้ส่วนตัวหรือใช้ใน

ครอบครัวไม่ใช่การเพื่อใชธุ้รกิจ 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541 อ้างถึง Kotler,2003:16) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่

เ ป็ น แ น ว คิ ด ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร ซ่ึ ง จ ะ ไ ด้ ส่ ว น ป ร ะ ส ม

การตลาด (Marketing  Mix )หรือ  7Ps  ในการกาํหนด  กลยทุธ์การตลาด 

  2.2 สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ 

ระดบัการศึกษา, รายได้ และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทาง  การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท.  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้และความไวว้างใจคราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 กรอบแนวความคิดวจัิย 

    ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม 

 

 
3.ระเบียบวธีิวจัิย 

จากการทาํรายงานวิจยั เร่ืองบทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และใช้โปรแกรม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- สถานภาพสมรส 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- สถานท่ี 

- รายการส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ความไวว้างใจคราสินคา้ 

การตดัสินใจเลือกใช้

ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธี

หาจาํนวนตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณประชากรนบัไม่ได ้Infinite population) 
 

N= p(1-P)(2)2 

E2 

N = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากรนบัไม่ได ้

P = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

E = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  z มีค่าเท่ากบั 1.96 

   ระดบัความเช่ือมัน่ 99%  z มีค่าเท่ากบั 2.58เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

ในการวิจัยค ร้ัง น้ีผู ้วิจ ัยได้ใช้ เค ร่ืองมือในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire) ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งสอบถาม

เป็น 4 ตอน 

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีก

ในสถานีของของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในแขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา ( Price) ดา้นสถานท่ี (Place) และดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาํนวน 20 ขอ้ 

ตอนที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีของ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในแขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกดว้ยกนั 4 ส่วน คือ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) ความภกัดีต่อสินคา้ ( Brand Loyalty) ความไวว้างใจ 

(Trust) จาํนวน 15 ขอ้ 

 ตอนที่ 4 การตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีของสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท.  ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 5 ขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลเพื่อการนําเสนองานวิจยัในคร้ังน้ีโดยใช้

วิธีการคาํนวณประมวล   ผลข้อมูล และได้มีการจัดทาํตารางเพื่อเสนอ และสรุป

ผลการวจิยั สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ 

1. การวจัิยเชิงพรรณา  ประกอบดว้ย A และB ไดแ้ก่ 

การวจัิยเชิงคุณภาพ ( Quality Research) ใชใ้นการวเิคราะห์ของขอ้มูลในดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคล โดยมีการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย ( Mean)  

ค่าเปอร์เซนต ์(Percentage) 

การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ใชใ้นการวเิคราะห์ผลของขอ้มูล

ในด้านปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆโดยการหาค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum) เม่ือ

หาค่า  ไดค้รบแลว้นาํค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกบัค่าพิสัย ซ่ึงค่าพิสัยของแบบสอบถาม

ในส่วนน้ีจะเท่ากบั 

2.  การวจัิยเชิงอ้างองิ ประกอบดว้ย C –H ไดแ้ก่ 

Analysis of Variance  (Anova) เป็นการวิเคราะห์ผลขอ้มูล ในดา้นปัจจยัส่วน

บุคคล ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระเชิงคุณภาพกับการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิง

ปริมาณ ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตลอดจนถึงการพิสูจน์สมมติฐานในการ

วจิยัในระดบันยัสาํคญั ท่ี 0.05 

การทดสอบสถิติ T-test จะใชใ้นการวิเคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเพศชาย

และเพศหญิง จะใช้สถิติทดสอบแบบ T-test จะไดค้่าเฉล่ีย ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ค่า T-testและค่านยัสาํคญั Sig และค่าSig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัสาํคญั 

การทดสอบสถิติแบบ F-test ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลเด่ียวกับเร่ืองอายุ อาชีพ 

รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ จะไดค้่า F- test  และค่านยัสําคญั Sig และค่าSig  

ตอ้งนอ้ยกวา่0.05 ถึงจะมีนยัสาํคญั 

Multiple Regression Analysis ( MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย 

จะใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และด้าน        

ปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ กบัการตดัสินใจใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. ซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ มีการแสดงค่าวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( R ) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด ( R) 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านัยสําคัญ เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ .000   

อาย ุ .000   

สถานภาพสมรส .000   

ระดบัการศึกษา .000   

อาชีพ .000   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน .000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .0001   

ดา้นราคา .000   

ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จัด

จาํหน่าย 

.000   

ดา้นส่งเสริมการตลาด .000   

ด้ า น ภ า พ ลัก ษ ณ์ ต ร า

สินคา้ 

.000   

ด้านความภักดีต่อตรา

สินคา้ 

.000   

ด้านความไวว้างใจตรา

สินคา้ 

.002   
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1.เพศ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 53.5 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.5 

2. อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง  26-35 ปี มากท่ีสุด มี

จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  รองลงมาคือช่วงอายุ 46-55 ปี จาํนวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.5 

3. สถานภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 307คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.8  รองลงมาคือสมรส จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จาํนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาจบการศึกษาในรับปริญญาโท จาํนวน 

53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

5. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีจาํนวน  106 

คน   คิดเป็นร้อยละ 326.5 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 81 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 

6. รายได้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ต่อเดือน7,501-15,000 บาท 

จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือมีรายไดต้่อเดือนสูงกวา่ 37,500 บาท 

จาํนวน 126คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัสินคา้  มีความหลากหลายมากท่ีสุด คือ 8.73 รองลงมาคือสินคา้ไดม้าตรฐาน 8.71 

ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.02 

2. ปัจจยัด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสถานท่ีทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด 9.15 รองลงมา คือราคามีความ

เหมาะสมเม่ือเทียบกบั ความสะดวก 8.87 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.28 

3. ปัจจัยด้านสถานท่ีจําหน่าย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกในการเขา้ – ออกใช้บริการ 8.80  รองลงมาคือเป็น

ทางผา่นท่ีใชเ้ป็นประจาํ 8.69 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.11 
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4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการจดัรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดในช่วงเทศกาลพิเศษมาก

ท่ีสุด  9.00 รองลงมา คือ การให้สิทธิพิเศษและส่วนลด 7.70 ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนัคือ 1.3 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการมีความรับผดิชอบต่อสังคมมากท่ีสุด 8.53 รองลงมาคือช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ 8.36  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.17 

2. ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการใช้บริการธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. เป็นประจาํ 

มากท่ีสุด 8.71  รองลงมา คือการใชบ้ริการคร้ังต่อไปตอ้งเป็นตราสินคา้น้ีเท่านั้น 8.09 

ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.94 

3. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักับความไวว้างใจในความปลอดภยัและทรัพยสิ์น มากท่ีสุด 9.05 

รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในมาตรฐานของสินคา้ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. 7.83 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 1.22 

ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มัน ปตท. ของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ทนัสมัยและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันตามท่ีท่านต้องการมากท่ีสุด 8.86  

รองลงมาคือมีความพอใจในการดูแลเอาใจใส่และตอบขอ้ซักถามของพนกังาน 8.56  

ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 0.3 

 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

        การวเิคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมิฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรส, ระดบัการศึกษา , อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กนั  

1.1 ผลการทดสอบพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

1.2 ผลการทดสอบพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.3 ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.4 ผลการทดสอบพบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.5 ผลการทดสอบพบว่า พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.6 ผลการทดสอบพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์, 

ราคา, ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางกาตลาด กบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจ  คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบพบวา่  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผลการทดส อบพบว่า  ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์  มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นดา้นราคา ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อ

ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ ธุ ร กิ จ ค้า ป ลี ก ใ น ส ถ า นีบ ริ ก า ร นํ้ า มัน  ป ต ท .  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่าย                 

มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริม  ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสินค้า, ความ

จงรักภกัดี และ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีก

ในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ  กบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบวา่ 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกใน

สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นความ

ไวว้างใจต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.การอภิปรายการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส

โสด จบระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 7,501-15,000 บาท ในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย                  

ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย และช่องทางการส่งเสริมทางการตลาด 
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พบวา่ดา้นผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสินคา้ มีความหลากหลาย , ดา้นราคา

ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับสถานท่ีทําเลท่ีตั้ ง, ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกในการเขา้ – ออกใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. และด้านช่องทางกาส่งเสริมทางการตลาด ส่วนใหญ่ให้

ความสําคญั      กบัการจดัรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดในช่วงเทศกาลพิเศษ  

ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบด้วย    ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ต่อตราสินคา้, ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจต่อตราสินคา้ พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ กลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญักับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุด ด้านความภกัดีต่อตรา

สินคา้ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการใช้บริการธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท. เป็นประจาํ และด้านความไวว้างใจต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ส่วน

ใหญ่      ให้ความสําคญักบัความไวว้างใจในความปลอดภยัและทรัพยสิ์นมากท่ีสุด 

และในดา้นการตดัสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ทนัสมยัและมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ  ครบครันตามท่ีตอ้งการ มากท่ีสุด 

จากผลการวจิยัดงักล่าว พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มว่าสถานภาพสมรสมากข้ึน มีระดับ

การศึกษาท่ีสูงมากข้ึน   การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมี

รายได้ถ้าเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน คือ สูงกว่า 37,500 บาท และผลจากการ

ทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05   ดว้ยวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) พบว่า เพศมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร และผลจากการทดสอบดว้ยค่าสถิติ    f-

test ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า อาย ุ

สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้ มีความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ,  สถานภาพกรสมรส 

ระดบักาศึกษา, อาชีพ และรายได ้  ของผูใ้ช้บริการธุรกิจคา้ปลีกมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรมของผูบ้ริโภคโดยการ

ท่ีบุคคลมีสถานภาพทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั จะ

ส่งผลไปท่ีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั คืออาจตดัสินใจซ้ือ/รับ บริการ และ

อาจจะมีการซ้ือ / รับบริการอย่างต่อเน่ือง และอาจจะบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

ตนเองมีปฏิสัมพนัธ์ในมรการซ้ือ / รับบริการต่อไป 

จากการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย พบวา่ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ , ปัจจยัด้านราคา, ปัจจยัด้านสถานท่ี จดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส่วนประสม

ทางการตลาด (promotion mix) หมายถึง เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารทางการตลาด เพื่อแจง้

ข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือของตลาด วตัถุประสงคข์อง

การส่งเสริมทางการตลาด คือ แจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนวามจาํ เพื่อกระตุ่นความ

ตอ้งการซ้ือของลูกคา้ (demand) ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ ส่งเสริมหรือสนบัสนุนทศันคติ

เดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ ไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ และเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ

ของตลาดเป้าหมาย 

จากการวิจยัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้

ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์

ของตราสินค้า, ความภักดีต่อตราสินค้า และความไวว้างใจต่อตราสินค้า  พบว่า 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจต่อตราสินคา้ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 

85) โดยมองว่าภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กบั

ขอ้เท็จจริงท่ีลูกคา้รู้เก่ียวกบัสินคา้ บวกกบั  การประเมินส่วนตวัของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ

ต่อสินคา้ / บริการนั้น ๆ โดยภาพลกัษณ์มีความสําคญัดาํเนินกิจการของหน่วยงาน 
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องคก์าร สถาบนั เป็นอยา่งมาก ถา้หากหน่วยงานหรือองคก์ารสภาบนัใดมีภาพลกัษณ์

ในเชิงลบ หน่วยงาน สถาบนันั้นยอ่มไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจจากประชาชน 

ประชาชนมี  ความระแวง สงสัย และไม่ให้ความร่วมมือสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆ 

ทาํให้หน่วยงานนั้นๆ ประสบอุปสรรคในการปฏิบติังานและถ้าหากไม่มีการแก้ไข

ภาพลกัษณ์ให้ดีข้ึนแลว้ หน่วยงานนั้น ยอ่มไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดใ้นท่ีสุด 

ดงันั้น หน่วยงานหรือองคก์ร สถาบนัต่าง ๆ จึงพยายามแข่งขนักนั ในสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดีใหก้บัหน่วยงานของตน 

6.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

1.จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเขตกรุงเทพนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการ

เร่ิมตน้สําหรับ  การพฒันาธุรกิจ สําหรับการทาํสํารวจคร้ังต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีใน

การแจกแบบสอบถามในเขตปริมณฑลเพิ่ม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุม

มากยิง่ข้ึน 

2.การทาํการศึกษาโดยเปรียบเทียบกบัธุรกิจคา้ปลีกประเภทเดียวกนัท่ีเป็นคู่

แข่งขนั  เพื่อนาํมาเปรียบเทียบด้านการส่งเสริมการขาย และการบริการท่ีไดรั้บจาก

พนกังาน 

3.ทาํการเพิ่มหวัขอ้ในการทาํวิจยัในเร่ืองของความถ่ี, การเรียนรู้ หรือการรับรู้

ในการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกใน สถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.ในอนาคต หากมีธุรกิจคา้ปลีกภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. เพิ่มข้ึน ควร

เพิ่มปัจจยั  ดา้นผลิตภณัฑ์ เพื่อนาํมาปะมวลเปรียบเทียบดว้ย และรวมถึงสาขาบริการ

นํ้ามนั ปตท. ท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

7.บรรณานุกรม 

สรวุฒิ รัตนธารี. “การส่ือสารตราสินคา้ของป๊ัมนํ้ ามนั ปตท. ผา่นจุดสัมผสัตราสินคา้ 
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