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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึง

ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ ามนั (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั การศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีมีรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์และใช้บริการสถานี

บริการนํ้ ามันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ัง

น้ีใชใ้ชค้่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, 

F-test (One Way ANOVA)และ MRA สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได้

ว่า  (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า อายุ อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีไม่แตกต่าง

กนั  (2) ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการพบวา่ ดา้นความรวดเร็วในการบริการ 

---------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และด้านขนาดของสถานีบริการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) 

ปัจจยัอ่ืนๆพบว่า ด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : สถานีบริการนํ้ามนั, ปัจจยั, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

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, F-

test (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 

ปัจจุบนัการเดินทางในประเทศไทยนั้นพาหนะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด

ประเภทหน่ึงคือรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือไดว้่ารถยนต์

กลายมาเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีมีความจาํเป็นต่อการเดินทาง ทั้งน้ีเน่ืองจากความสะดวกใน

ภาวะท่ีการขนส่งมวลชนของประเทศยงัไม่สามารถพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุดงักล่าวจึงทาํให้ปริมาณรถยนต์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ปริมาณการใช้

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการขนส่งสูงข้ึน สถานีบริการนํ้ ามนัจึงมีบทบาท

สาํคญัในการตอบสนองต่อความตอ้งการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 ดังนั้ นจึงมีความจาํเป็นท่ีสถานีบริการนํ้ ามันต้องปรับปรุงการให้บริการ

โดยรวมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ เพื่อให้ธุรกิจไดส้ร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั ผูว้จิยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อ

กาํหนดและนํากลยุทธ์มาใช้ปรับปรุงสถานีบริการนํ้ ามันให้มีประสิทธิภาพท่ีจะ

แข่งขนัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจได ้ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นจะสามารถทราบถึงปัจจยั

ท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึงแตกต่างกนัทางดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลมาเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนันาํไปตดัสินใจ

เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการ

ให้บริการ ให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มเพื่อให้บริการได้ตรงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนั 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ของสถานีบริการนํ้ ามนัให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สมมติฐาน 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ , อายุ, อาชีพ , รายได,้ ระดบั

การศึกษา, สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีประกอบไปดว้ย ความเป็นมาตรฐาน, ความ

รวดเร็วในการบริการ, คุณภาพนํ้ ามนั, ขนาดของสถานีบริการ ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัท่ีแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดีต่อสินคา้, ความ

ไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนัท่ีแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                  ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

     

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อายุ    

- อาชีพ  

- รายได้  

– สถานภาพ  

- การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้

บริการสถานีบริการนํา้มัน 

คุณภาพการให้บริการ 

- ความมีมาตรฐาน 

- ความรวดเร็วในการบริการ 

- คุณภาพนํา้มัน 

- ขนาดของสถานีบริการ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

-  ภาพลกัษณ์สินค้า 

- ความภักดีต่อสินค้า 

- ความไว้วางใจ 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผู ้วิจ ัยได้กําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ซ่ึ ง เ ป็นตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 

 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบั

การศึกษา และสถานภาพ 

 2 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ยความมีมาตรฐาน ความรวดเร็ว

ในการบริการ คุณภาพนํ้ามนั และ ขนาดของสถานีบริการ 

 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ ความ

ไวว้างใจ 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนัในเขตจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกนั 

ภายใตก้รอบของการวิจยัเพื่อนาํเสนอทฤษฎี แนวคิดตลอดจนแนวทางดา้นต่างๆ ดงั

รายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจ 

2. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ 

Kotler, Philip (2002) กล่าวเก่ียวกบัรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer 

Behavior Model) เป็นการศึกษาสาเหตุท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือของ ซ่ึงพฤติกรรม

นั้นจะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงกระตุน้(Stimulus) ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความ

ตอ้งการ และผา่นความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) และ

ความรู้สึกนึกคิดน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจ
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ซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือผ่านช่วงน้ีแล้วก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

response)หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision)  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ อาจ

แบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความ

ตอ้งการของตนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะท่ีเป็นอยูก่บั

สภาวะท่ีปรารถนาเล็งเห็นปัญหาและเกิดจากความตอ้งการหรือเกิดจากคนในสังคมท่ี

อยู ่สถานการณ์บางอยา่งท่ีเปล่ียนไป และความพยายามของนกัการตลาด  

 2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) ความตั้งใจให้ไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการท่ีสะสมไว ้

ปริมาณของขอ้มูลข้ึนอยู่กับความตอ้งการท่ีบุคคลเผชิญอยู่ในระดับมากหรือน้อย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเลือก ราคาสินคา้ และระดบัความเส่ียงภยัท่ีพึงมีถา้การตดัสินใจ

มีความผิดพลาด การแสวงหาขอ้มูลมี 2 ทาง คือ (1) Internal Search เป็นการดึงเอา

ขอ้มูลท่ีเก็บสะสมไวใ้นความทรงจาํ มาใชใ้นการวิเคราะห์หาทางเลือก (2) External 

Search เป็นการหาขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงั 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคจะนาํทางเลือก

แต่ละทางมาเปรียบเทียบ กนัเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Choice / Purchase) เม่ือทาํการประเมินแลว้ จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคสามารถกาํหนดความพอใจระหวา่งสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุด

กระบวนการตดัสินใจก็จะมาส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคา้หรือยีห่อ้ท่ีไดพ้ิจารณา  

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540 : 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั่ง

การ หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ี

เห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมี

เหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการเลือกทางเลือก ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และทฤษฎีการตดัสินใจ

ตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยัธรรมาธิราช : 2548) ดงัน้ี  
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 1. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ มี3 วิธี (1) ทฤษฎีการ

ตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์และการพยากรณ์ เขา้มา

ประกอบการตดัสินใจ (2) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้

กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน การตดัสินใจ (3) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยกาํหนด

ความเป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงวา่แนวทางการตดัสินใจ ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไร

จึงบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ 

 2. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจ มี 2 ลกัษณะ (1) การ

ตดัสินใจโดยคนเดียว (2) การตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียึดทีมงาน และ

คณะกรรมการเป็นผูร่้วม ตดัสินใจเป็นการมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการ 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

 วสันต์ เคหสุขเจริญ และพรชัย พิชิตวุฒิกร (2536) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ 

ผลกระทบของปัจจยัทางการตลาด ( 4P’S) ท่ีมีต่อการดาํเนินกิจการสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง” โดยปัจจยัทั้ง 4 ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้ ราคา ทาํเลท่ีตั้ง และการ

ส่งเสริมการขาย การทดสอบปัจจยั 4P ของสถานีบริการนํ้ ามนั พบวา่ การทดสอบน้ีมี

ความสามารถในการพยากรณ์ตํ่า (ไม่สามารถทาํนายได)้ แต่ยงัให้ผลในเชิงคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัผลจากแบบสอบถามคือปริมาณท่ีจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัทาํเลท่ีตั้ง

สูงสูดและปริมาณท่ีจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัราคานํ้ามนัตํ่าสุด 

 ประทีป ยอดวศิน (2537) ศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศ 

และอายุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั กลุ่มตวัอยา่ง

มกัเลือกใชส้ถานีบริการประจาํ เกณฑ์ในการตดัสินใจเลือก กลุ่มตวัอยา่งช่วงอายุ 18-

30 ปี เลือกความสะดวกเป็นอนัดบัแรก กลุ่มตวัอยา่งช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ความสนใจ

ในปัจจยัราคามากท่ีสุด  

 ภกัดีชาติ บุญยะพนัธ์ (2546) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนับาง

จากท่ีตั้ งอยู่บริเวณริมถนนสายบางนา- ตราดตั้งแต่หลกักิโลเมตรท่ี 1ถึงทางแยก

จงัหวดัชลบุรี” การวิจยัพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อสถานีบริการนํ้ ามนับางจากในดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ลกัษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากแตกต่างกนั อายอุาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั

มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ดา้นคุณภาพนํ้ ามนั ราคานํ้ ามนั ทาํเลท่ีตั้ง 

ดา้นการจดจาํภาพยนตร์โฆษณา และดา้นการเคยเห็นส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพข์อง

สถานีบริการนํ้ ามนับางจากมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชส้ถานี

บริการนํ้ามนับางจาก  

 สุรัชนี พนัธ์เมธากุล (2539) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภค” จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ ความสะดวก และยี่ห้อนํ้ ามนั นอกจากน้ี

ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ทาํเล สถานท่ีจอดรถ และดา้นการบริการ  

 นายสมชยั ธรรมสนอง (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบั

พฤติกรรมการใช้สถานีบริการนํ้ ามันของผู ้ข ับข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ด้านปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อ

พฤติกรรมการใช ้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการบริการ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ประเภทของรถยนต์

นัง่ส่วนบุคคล ตรายี่ห้อ ชนิดของเช้ือเพลิง ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ตรายี่ห้อท่ีแตกต่าง

กนั มีผลกบัพฤติกรรมการใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัแตกต่างกนั ปัจจยัทางการตลาด คือ 

ดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้ถานีบริการนํ้ามนั 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากร คือ บุคคลทัว่ไปท่ีมีรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์และใช้บริการ

สถานีบริการนํ้ ามนัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

เท่ากบั  400 คน ซ่ึงไดม้าจาก การใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Sampling) 

ไดแ้ก่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ แบบโควตา (Quota Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นปัจจยัคุณภาพ
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การให้บริการ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นปัจจยัอ่ืนๆ และ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม

ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

1.หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & Percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการ

วเิคราะห์หาค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการและปัจจยัอ่ืนๆ 

3.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระกนั โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Independent Sample  

4.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 

กลุ่ม F-test ใชว้เิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

5.วเิคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 

ผลการวจัิย  

 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 66.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 57.8 รายไดต่้อเดือนมากกว่า 50,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.0 และระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.5 เม่ือทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดงัน้ี 

สมมติฐานที ่1. 

 เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั

ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั

ไม่แตกต่างกนั 
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 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 และ สมมติฐานที ่3 

 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการบริการ และขนาด

ของสถานีบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ งไว้ แต่ปัจจัยด้านความมีมาตรฐาน  และคุณภาพนํ้ ามัน  ไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลจึงปฏิเสธสมมติฐาน โดยปัจจยัคุณภาพการให้บริการเกือบทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ดา้นการความมีมาตรฐาน และคุณภาพนํ้ ามนั 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

 ปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้าและความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามัน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้โดยปัจจยัอ่ืนๆทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แ ล ะ

สมมติฐานทั้ง 2 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.78 และประสิทธิภาพใน

การพยากรณ์ท่ีระดบัร้อยละ 61 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

คุณภาพการให้บริการและปัจจยัอ่ืนๆ 
Unstandarddized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี(Constant) 

ความมีมาตรฐาน 

ความรวดเร็วในการบริการ 

คุณภาพนํ้ามนั 

ขนาดของสถานีบริการ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ 

ความไวว้างใจ 

1.07 

0.00 

-0.12 

0.05 

0.20 

0.40 

-0.20 

0.51 

0.29 

0.05 

0.04 

0.03 

0.05 

0.06 

0.04 

0.04 

3.72 

0.04 

-3.12 

1.54 

4.39 

6.50 

-4.92 

12.84 

0.00 

0.97 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

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 

R =  0.78          R2 =  0.61          STD Eror = 0.74          F = 88.56         Sig. = 0.00 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1 

เพศ 

 

t-test 

 

1.08 

 

ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 6.77 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-test 6.16 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-test 3.21 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-test 4.40 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 2.42 ปฏิเสธ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2 

ความมีมาตรฐาน 

 

MRA 

 

0.97 

 

ปฏิเสธ 

ความรวดเร็วในการบริการ MRA 0.00 ยอมรับ 

คุณภาพนํ้ามนั 

ขนาดของสถานีบริการ 

MRA 

MRA 

0.12 

0.00 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 

 

MRA 

 

0.00 

 

ยอมรับ 

ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.00 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA 0.00 ยอมรับ 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ

การศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

คุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั(3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 400 คน และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One Way ANOVA)และ 

MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงทาํการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 

2556 
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 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 265 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 150 คน มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคารสูงสุดจาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่มี

รายได้มากกว่า 50,000 บาท จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  

 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยูใ่น

ระดับความคิดเห็นมาก ในทุกด้านของปัจจยัคุณภาพการให้บริการได้แก่ ความมี

มาตรฐาน ราคามีมาตรฐาน ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานีบริการ 

ขั้นตอนการให้บริการเป็นมาตรฐาน รูปแบบการจดัเรียงของสถานีบริการเป็น

มาตรฐาน และพนกังานท่ีใหบ้ริการเป็นมาตรฐาน  

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า อาย ุ

อาชีพ รายได ้ และ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการ

ให้บริการได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการบริการ และขนาดของสถานีบริการ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นความมีมาตรฐาน และ คุณภาพนํ้ ามนั ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่าง

กนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยผลการศึกษามีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

  สมชาย โชคมาวิโรจน์ (2537) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของตราสินคา้ประเภท

นํ้ า มัน เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ท่ี ใ ช้ ใ น ย า นพ า ห น ะ ต่ อ ก า รตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีความคิดยดึมัน่กบัตราสินคา้  

และผูบ้ริโภคจะมียี่ห้อนํ้ ามนัท่ีเลือกใชป้ระจาํ เพื่อไวใ้ชท้ดแทนกนัมากกวา่สองยี่ห้อ 

ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ คุณภาพของนํ้ ามนั สถานท่ี
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สะดวก ทาํเลท่ีใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน ราคาของ นํ้ามนั สถานีบริการท่ีมีสาขามาก 

ขนาดพื้นท่ีและบริเวณในสถานี บริการ จาํนวนช่องบริการ สําหรับเติมนํ้ ามนั และ

ยีห่อ้ของนํ้ามนั ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้ ประเภทของรถท่ีใช้ อายุของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ ในกลุ่มต่างกนั กบั ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

อโนทยั ตรุณรัตน์ (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัคาลเท็กซ์ในทศันะของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ใหค้วามสําคญัในระดบัสําคญั 

โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นราคา 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก โดยให้ความสําคญักบัการ มีป้ายบอก

ราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญัในระดบัสําคญั โดยให้มีโล

โก้ท่ีสามารถเห็นได้แม้ในระยะไกล ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัในระดบัไม่แน่ใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการมี

ภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีดี  

อญัญา พฤกษาพนัธ์ทวี (2542) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี

ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัมาก

ท่ีสุด ในปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งและสถานท่ีคือเป็นทางผา่นทุกวนั ปัจจยัดา้นคุณภาพการ

ใหบ้ริการคือพนกังานบริการสุภาพและรวดเร็ว และปัจจยัดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไม่มี

ระดบัความสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการ 

พรพิมล ชินเจริญทรัพย์ (2546) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สถานีบริการนํ้ ามนัปตท. ในเขตอาํเภอท่ามะกา 

จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ 

เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีพฤติกรรมการใช้สถานีบริการดา้นประเภทและ

ชนิดของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั ในการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และราคา โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
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ความสําคญัมาก ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบั

ความสาํคญัมาก ความหาง่ายของสถานีบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพิ่ม

ความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 

 2. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ี

มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย

ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 3. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทันสมัย สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากข้ึน ซ่ึง

สามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีมีความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั ท่ีสามารถช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคต

ได ้

บรรณานุกรม 

ประทีป ยอดวศิน. “พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มันของผู้บริโภค 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต.  

 สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์. 2537. 

พรพิมล ชินเจริญทรัพย.์ “ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

 การใช้สถานีบริการนํา้มันปตท ในเขตอาํเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบุรี.” 

 สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2546. 

 

 

 



812 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ภกัดีชาติ บุญยะพนัธ์.  “ทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อ

 พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มันบางจากทีต่ั้งอยู่บริเวณริม

 ถนนสายบางนา- ตราดตั้งแต่หลกักโิลเมตรที ่1 ถึงทางแยกจังหวดัชลบุรี.” 

 สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2546.

วสันต ์เคหสุขเจริญ, และพรชยั พิชิตวฒิุกร. “ผลกระทบของปัจจัยทางการตลาด  

 (4P’S) ทีม่ีต่อการดําเนินกจิการสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลิง.” วทิยานิพนธ์ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2536. 

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์. (2540). องค์การและการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: 

 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

สมชยั ธรรมสนอง. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลกบัพฤติกรรมการใช้สถานีบริการ

 นํา้มันของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร”. 

 วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 ธญับุรี. 2550. 

สมชาย โชคมาวิโรจน์. “อทิธิพลของตราสินค้าประเภทนํา้มันเช้ือเพลงิทีใ่ช้ใน

 ยานพาหนะ ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.” 

 วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 2537.

สุโขทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั. (2548). องค์การและการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

 นนทบุรี: ชวนพิมพ.์ 

สุรัชนี พนัธ์เมธากุล “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้

 สถานีบริการนํา้มันของผู้บริโภค”. วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.

 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต. 2539. 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2539). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

อโนทยั ตรุณรัตน์. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสถานีบริการ

 นํา้มันคาลเทก็ซ์ในทศันะของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขต

 กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.  

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2546. 



813 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

อญัญา พฤกษาพนัธ์ทว.ี “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มันของ

 ผู้บริโภคในเขตจังหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 

 มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2542.  

Kotler, Philip. (2002). A Framework for Marketing Management. 2nd Edition. 

 USA: Prentice Hall.  

 


	การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน

