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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสถานีบริการนํา้ มัน
ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล
(FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING SELECTING
GAS STATION IN THE BANGKOK METROPOLITAN
AND SUBURBAN AREA)
จิลมิกา หงษ์ตระกูล 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
___________________________________________________________________________

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึง
ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริ การที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน การศึกษาครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุ คคลทัว่ ไปที่ มีรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์และใช้บริ การสถานี
บริ ก ารนํ้า มันในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลโดยสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง สิ้ น 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิ ดและการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้ง
นี้ใช้ใช้ค่าสถิ ติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,
F-test (One Way ANOVA)และ MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งผลการศึกษาสรุ ปได้
ว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันที่ไม่แตกต่าง
กัน (2) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การพบว่า ด้านความรวดเร็ วในการบริ การ
---------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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และด้า นขนาดของสถานี บ ริ ก าร ที่ แตกต่า งกันมี อิ ท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถานี บริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3)
ปั จจัยอื่ นๆพบว่า ด้านภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อสิ นค้า และความไว้วางใจ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : สถานีบริ การนํ้ามัน, ปั จจัย, การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ABSTRACT
The study for factors influencing customer decision making selecting gas
station in the Bangkok metropolitan and suburban area. The purpose of the study:
(1) to investigate the different factors of demography result to selecting gas station
(2) to study the relationship between factors of service quality and selecting gas
station (3) to study the relationship between other factors and the selecting gas
station. This study survey samples of 400 customers of gas station in the Bangkok
metropolitan and suburban area randomly. The methodology to be used in this
research is a closed ended questionnaire and data analysis by using varieties of
statistics method including percentage, average value, standard deviation, t-test, Ftest (One Way ANOVA) and MRA for data analysis. The study can be concluded
that (1) The result shows that the indifferences of occupation, age, educational
level, and income of demographic factors are influences on the decision to select
gas station. Statistically significant at the 0.05 level. (2) Factors of service quality
found out that the differences of speed in service and size of gas station are
influences on the decision of selecting gas station. Statistically significant at the
0.05 level. (3) The other factors found out the Brand Image, Brand Loyalty and
Trust are influences on the decision of selecting gas station. Statistically significant
at the 0.05 level.
Keywords: gas station, factors, decision making
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บทนํา

ปั จจุ บนั การเดิ นทางในประเทศไทยนั้นพาหนะที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด
ประเภทหนึ่ งคือรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งถือได้ว่ารถยนต์
กลายมาเป็ นปั จจัยที่ 5 ที่มีความจําเป็ นต่อการเดินทาง ทั้งนี้ เนื่องจากความสะดวกใน
ภาวะที่ การขนส่ งมวลชนของประเทศยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากเหตุดงั กล่ าวจึ งทําให้ปริ มาณรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ปริ มาณการใช้
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการขนส่ งสู งขึ้น สถานีบริ การนํ้ามันจึงมีบทบาท
สําคัญในการตอบสนองต่อความต้องการนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดัง นั้น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที่ ส ถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ต้อ งปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ ก าร
โดยรวมให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจได้สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารนํ้า มันในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเพื่อ
กํา หนดและนํา กลยุท ธ์ ม าใช้ป รั บ ปรุ ง สถานี บ ริ ก ารนํ้า มันให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ จ ะ
แข่งขันเพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจได้ ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้น้ นั จะสามารถทราบถึงปั จจัย
ที่ลูกค้าใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ซึ่ งแตกต่างกันทางด้าน
ปั จจัย ส่ วนบุคคลมาเป็ นสารสนเทศให้ผูบ้ ริ การสถานี บริ การนํ้ามันนําไปตัดสิ นใจ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ ใ นการนํา เสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ลอดจนปรั บ ปรุ งรู ป แบบการ
ให้บริ การ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อให้บริ การได้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพในการให้บริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์ของสถานีบริ การนํ้ามันให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ , อายุ, อาชี พ , รายได้, ระดับ
การศึกษา, สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ประกอบไปด้วย ความเป็ นมาตรฐาน, ความ
รวดเร็ วในการบริ ก าร, คุ ณ ภาพนํ้ามัน, ขนาดของสถานี บริ การ ที่แตกต่า งกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน
3. ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า, ความภักดีต่อสิ นค้า, ความ
ไว้วางใจ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
(Dependent Variables)

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
– สถานภาพ
- การศึกษา
คุณภาพการให้ บริการ
- ความมีมาตรฐาน
- ความรวดเร็วในการบริการ
- คุณภาพนํา้ มัน
- ขนาดของสถานีบริการ

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้
บริการสถานีบริการนํา้ มัน

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์ สินค้ า
- ความภักดีต่อสิ นค้ า
- ความไว้ วางใจ
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผู ้วิ จ ั ย ได้ ก ํ า หนดตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ซึ่ งเป็ นตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ
2 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วยความมีมาตรฐาน ความรวดเร็ ว
ในการบริ การ คุณภาพนํ้ามัน และ ขนาดของสถานีบริ การ
3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า และ ความ
ไว้วางใจ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันในเขตจังหวัดกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน
ภายใต้กรอบของการวิจยั เพื่อนําเสนอทฤษฎี แนวคิดตลอดจนแนวทางด้านต่างๆ ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจ
2. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสิ นใจ
Kotler, Philip (2002) กล่าวเกี่ยวกับรู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(Consumer
Behavior Model) เป็ นการศึกษาสาเหตุที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อของ ซึ่ งพฤติกรรม
นั้นจะเกิดขึ้นจากการมีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดความ
ต้องการ และผ่านความรู ้สึกนึ กคิดหรื อกล่องดําของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) และ
ความรู้สึกนึ กคิดนี้ จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการตัดสิ นใจ
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ซื้ อของผูบ้ ริ โภค เมื่ อผ่า นช่ วงนี้ แล้วก็จะเกิ ดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
response)หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase decision)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ อาจ
แบ่งพิจารณาออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผบู้ ริ โภคตระหนักถึงความ
ต้องการของตนซึ่ งเกิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะที่เป็ นอยูก่ บั
สภาวะที่ปรารถนาเล็งเห็นปั ญหาและเกิดจากความต้องการหรื อเกิดจากคนในสังคมที่
อยู่ สถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไป และความพยายามของนักการตลาด
2. การแสวงหาทางเลื อก (Search for Alternative) ความตั้งใจให้ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคจะค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการที่สะสมไว้
ปริ ม าณของข้อมู ล ขึ้ นอยู่ก ับความต้องการที่ บุ คคลเผชิ ญอยู่ในระดับมากหรื อน้อย
ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือก ราคาสิ นค้า และระดับความเสี่ ยงภัยที่พึงมีถา้ การตัดสิ นใจ
มีความผิดพลาด การแสวงหาข้อมูลมี 2 ทาง คือ (1) Internal Search เป็ นการดึงเอา
ข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจํา มาใช้ในการวิเคราะห์หาทางเลือก (2) External
Search เป็ นการหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ ริ โภคจะนําทางเลือก
แต่ละทางมาเปรี ยบเทียบ กันเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Choice / Purchase) เมื่อทําการประเมินแล้ว จะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถกําหนดความพอใจระหว่างสิ นค้าต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกและในที่สุด
กระบวนการตัดสิ นใจก็จะมาสิ้ นสุ ดที่การซื้ อสิ นค้าหรื อยีห่ อ้ ที่ได้พิจารณา
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2540 : 187) กล่าวว่า การตัดสิ นใจหรื อการวินิจฉัยสั่ง
การ หมายถึง การเลื อกปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิ หรื อการเลือกทางดําเนินการที่
เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ตามที่ตอ้ งการหรื อการวินิจฉัยสั่งการ ทฤษฎีการตัดสิ นใจเป็ นการนําแนวความคิดที่มี
เหตุผลที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการเลื อกทางเลื อก ที่ดีที่สุด ซึ่ งสามารถจําแนกได้เป็ น 2
ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามวิธีการตัดสิ นใจ และทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ตามบุคคลที่ตดั สิ นใจ (สุ โขทัยธรรมาธิ ราช : 2548) ดังนี้
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1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามวิธีการตัดสิ นใจ มี3 วิธี (1) ทฤษฎี การ
ตัดสิ นใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิ คการคาดการณ์และการพยากรณ์ เข้ามา
ประกอบการตัดสิ นใจ (2) ทฤษฎี การตัดสิ นใจโดยการพรรณนา เป็ นการใช้
กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือใน การตัดสิ นใจ (3) ทฤษฎีการตัดสิ นใจโดยกําหนด
ความเป็ นทฤษฎีที่คาํ นึ งถึงว่าแนวทางการตัดสิ นใจ ควรจะเป็ นหรื อน่าจะเป็ นอย่างไร
จึงบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการตัดสิ นใจได้
2. ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามบุคคลที่ตดั สิ นใจ มี 2 ลักษณะ (1) การ
ตัดสิ นใจโดยคนเดียว (2) การตัดสิ นใจโดยกลุ่ม เป็ นการตัดสิ นใจที่ยึดทีมงาน และ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ่ วม ตัดสิ นใจเป็ นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการ
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วสั น ต์ เคหสุ ข เจริ ญ และพรชัย พิ ชิ ตวุ ฒิก ร (2536) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง “
ผลกระทบของปั จจัยทางการตลาด ( 4P’S) ที่มีต่อการดําเนิ นกิ จการสถานี บริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิง” โดยปั จจัยทั้ง 4 ได้แก่ เครื่ องหมายการค้า ราคา ทําเลที่ต้ งั และการ
ส่ งเสริ มการขาย การทดสอบปั จจัย 4P ของสถานีบริ การนํ้ามัน พบว่า การทดสอบนี้ มี
ความสามารถในการพยากรณ์ ต่ าํ (ไม่สามารถทํานายได้) แต่ยงั ให้ผลในเชิ งคุณภาพ
สอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามคือปริ มาณที่จาํ หน่ายมีความสัมพันธ์กบั ทําเลที่ต้ งั
สู งสู ดและปริ มาณที่จาํ หน่ายมีความสัมพันธ์กบั ราคานํ้ามันตํ่าสุ ด
ประทีป ยอดวศิน (2537) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศ
และอายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามัน กลุ่มตัวอย่าง
มักเลือกใช้สถานี บริ การประจํา เกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือก กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 1830 ปี เลือกความสะดวกเป็ นอันดับแรก กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ความสนใจ
ในปั จจัยราคามากที่สุด
ภักดีชาติ บุญยะพันธ์ (2546) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติทางด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันบาง
จากที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณริ มถนนสายบางนา- ตราดตั้งแต่หลัก กิ โลเมตรที่ 1ถึ งทางแยก
จังหวัดชลบุรี” การวิจยั พบว่า ทัศนคติที่มีต่อสถานี บริ การนํ้ามันบางจากในด้านส่ วน
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ประสมทางการตลาด โดยรวมทุ กด้านอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะทางด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานี
บริ การนํ้ามันบางจากแตกต่างกัน อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มีผลพฤติกรรมการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน ด้านคุณภาพนํ้ามัน ราคานํ้ามัน ทําเลที่ต้ งั
ด้านการจดจําภาพยนตร์ โฆษณา และด้านการเคยเห็นสื่ อโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ของ
สถานีบริ การนํ้ามันบางจากมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานี
บริ การนํ้ามันบางจาก
สุ รัชนี พันธ์เมธากุล (2539) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ พฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภค” จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ คือ ความสะดวก และยี่ห้อนํ้ามัน นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ทําเล สถานที่จอดรถ และด้านการบริ การ
นายสมชัย ธรรมสนอง (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลกับ
พฤติ ก รรมการใช้ ส ถานี บ ริ การนํ้ามัน ของผู ้ข ับ ขี่ ร ถยนต์ นั่ง ส่ ว นบุ ค คลในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อ
พฤติกรรมการใช้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการบริ การ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ประเภทของรถยนต์
นัง่ ส่ วนบุคคล ตรายี่ห้อ ชนิ ดของเชื้ อเพลิง ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตรายี่ห้อที่แตกต่าง
กัน มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานี บริ การนํ้ามันแตกต่างกัน ปั จจัยทางการตลาด คือ
ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สถานีบริ การนํ้ามัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร คื อ บุคคลทัว่ ไปที่มีรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์และใช้บริ การ
สถานีบริ การนํ้ามันในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เท่ากับ 400 คน ซึ่ งได้มาจาก การใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Sampling)
ได้แก่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ แบบโควตา (Quota Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม จํานวน 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1
แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามด้านปั จจัยคุณภาพ
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การให้บริ การ ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามด้านปั จจัยอื่นๆ และ ส่ วนที่ 4 แบบสอบถาม
ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน โดยใช้สถิติดงั นี้
1.หาความถี่ และสัดส่ วนร้ อยละ (Frequency & Percentage) โดยการสรุ ป
ข้อมูลวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปั จจัยคุณภาพการให้บริ การและปัจจัยอื่นๆ
3.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็ น
อิสระกัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample
4.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2
กลุ่ม F-test ใช้วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
5.วิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยใช้วเิ คราะห์ตวั แปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
จากการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้ อ ยละ 66.3 อายุ ร ะหว่ า ง 31 – 40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.5 อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 57.8 รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 50,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60.0 และระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 54.5 เมื่อทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดังนี้
สมมติฐานที่ 1.
เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
ไม่แตกต่างกัน
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อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การ
นํ้ามันไม่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 และ สมมติฐานที่ 3
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วในการบริ การ และขนาด
ของสถานี บริ การ มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติ ฐ าน ที่ ต้ ัง ไว้ แต่ ปั จ จัย ด้ า นความมี ม าตรฐาน และคุ ณ ภาพนํ้ามัน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลจึงปฏิ เสธสมมติ ฐาน โดยปั จจัยคุณภาพการให้บริ การเกือบทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ยกเว้นด้านการความมีมาตรฐาน และคุณภาพนํ้ามัน
ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ปั จ จัย อื่ น ๆได้แ ก่ ด้ า นภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความ
ไว้ว างใจ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรั บ
สมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ โดยปั จจัยอื่นๆทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แ ล ะ
สมมติฐานทั้ง 2 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.78 และประสิ ทธิ ภาพใน
การพยากรณ์ที่ระดับร้อยละ 61
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandarddized Coefficients
t
B
Std.Error
1.07
0.29
3.72
0.00
0.05
0.04
-0.12
0.04
-3.12
0.05
0.03
1.54
0.20
0.05
4.39
0.40
0.06
6.50
-0.20
0.04
-4.92
0.51
0.04
12.84
STD Eror = 0.74
F = 88.56
Sig. = 0.00

คุณภาพการให้บริ การและปัจจัยอื่นๆ

Sig.

ค่าคงที่(Constant)
ความมีมาตรฐาน
ความรวดเร็ วในการบริ การ
คุณภาพนํ้ามัน
ขนาดของสถานีบริ การ
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ
R = 0.78
R2 = 0.61

0.00
0.97
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.35
0.39
0.40
0.45
0.28
0.36
0.50

2.82
2.54
2.51
2.21
3.60
2.76
2.04

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
สถานภาพ
ระดับการศึกษา

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

t-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

1.08
6.77
6.16
3.21
4.40
2.42

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่ อ)
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
ความมีมาตรฐาน
ความรวดเร็ วในการบริ การ
คุณภาพนํ้ามัน
ขนาดของสถานีบริ การ
สมมติฐานที่ 3
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA
MRA

0.97
0.00
0.12
0.00

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.00
0.00
0.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บ ริ การสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ มณฑล มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
การศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
คุ ณภาพการให้บริ การกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน(3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จํานวน 400 คน และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One Way ANOVA)และ
MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งทําการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
2556
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ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 265
คน คิดเป็ นร้อยละ 66.3 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 150 คน มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคารสู งสุ ดจํานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 ส่ วนใหญ่มี
รายได้มากกว่า 50,000 บาท จํานวน 105 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.3 ส่ วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ ความคิ ดเห็ นมาก ในทุ ก ด้า นของปั จจัย คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารได้แก่ ความมี
มาตรฐาน ราคามีมาตรฐาน ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสถานี บริ การ
ขั้นตอนการให้บ ริ ก ารเป็ นมาตรฐาน รู ป แบบการจัดเรี ย งของสถานี บ ริ ก ารเป็ น
มาตรฐาน และพนักงานที่ให้บริ การเป็ นมาตรฐาน
สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ
อาชี พ รายได้ และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานี บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารได้แ ก่ ด้า นความรวดเร็ ว ในการบริ ก าร และขนาดของสถานี บ ริ ก าร ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นความมีมาตรฐาน และ คุณภาพนํ้ามัน ที่
แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อสิ นค้า และ
ความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05โดยผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
สมชาย โชคมาวิโรจน์ (2537) ศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลของตราสิ นค้าประเภท
นํ้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นยานพาหนะต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อของผู้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีความคิดยึดมัน่ กับตราสิ นค้า
และผูบ้ ริ โภคจะมียี่ห้อนํ้ามันที่เลือกใช้ประจํา เพื่อไว้ใช้ทดแทนกันมากกว่าสองยี่ห้อ
ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง ได้แก่ คุณภาพของนํ้ามัน สถานที่
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สะดวก ทําเลที่ใกล้บา้ นหรื อที่ทาํ งาน ราคาของ นํ้ามัน สถานี บริ การที่มีสาขามาก
ขนาดพื้นที่และบริ เวณในสถานี บริ การ จํานวนช่องบริ การ สําหรับเติมนํ้ามัน และ
ยีห่ อ้ ของนํ้ามัน ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ ประเภทของรถที่ใช้ อายุของผูบ้ ริ โภคที่อยู่ ในกลุ่มต่างกัน กับ ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
อโนทัย ตรุ ณรัตน์ (2546) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสถานี บริ การนํ้ามันคาลเท็กซ์ในทัศนะของผูข้ บั ขี่รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ให้ความสําคัญในระดับสําคัญ
โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความรวดเร็ วในการให้บริ การ ด้านราคา
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับสําคัญมาก โดยให้ความสําคัญกับการ มีป้ายบอก
ราคาชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ความสําคัญในระดับสําคัญ โดยให้มีโล
โก้ที่ส ามารถเห็ นได้แม้ในระยะไกล ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ม ตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับไม่แน่ ใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการมี
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ที่ดี
อัญญา พฤกษาพันธ์ทวี (2542) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันมาก
ที่สุด ในปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั และสถานที่คือเป็ นทางผ่านทุกวัน ปั จจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริ การคือพนักงานบริ การสุ ภาพและรวดเร็ ว และปั จจัยด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ไม่มี
ระดับความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานีบริ การ
พรพิ ม ล ชิ น เจริ ญ ทรั พ ย์ (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ งส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สถานี บริ การนํ้ามันปตท. ในเขตอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ได้แก่
เพศ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ มีพฤติกรรมการใช้สถานี บริ การด้านประเภทและ
ชนิดของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ในการศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์และราคา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
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ความสําคัญมาก ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ความสําคัญมาก ความหาง่ายของสถานีบริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากงานวิจยั จึงควรทําการวิจยั เป็ นระยะๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รั ก ษาฐานข้อ มู ล ให้ มี ค วามทัน สมัย อยู่ ต ลอดเวลา และเพิ่ ม
ความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งต่อไป
2. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่
มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ส ถานี บ ริ การนํ้ามัน ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดย
ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่นๆ เช่ น ปั จจัยด้านปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด และ ปั จจัยการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
3. ควรทําการศึกษาทบทวนเป็ นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี
ความทัน สมัย สอดคล้อ งตรงกับ ความต้อ งการของตลาดในปั จ จุ บ ัน มากขึ้ น ซึ่ ง
สามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน ที่สามารถช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต
ได้
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