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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้
บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักาญจนบุรี ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคที่มี
อายุ 18 ปี ขึน้ไป ที่ใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในเขตจงัหวดั กาญจนบุรี จ านวน 400 คน สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว             
การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-37 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมอีาชพีธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย/อาชพีอสิระ มรีายไดต่้อเดอืน มากกว่า 40,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่มอีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีต่ัง้ปัม้น ้ามนั  ดา้นบุคลากร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดและดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้
บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจ บรกิาร สถานีน ้ามนั ผูบ้รโิภค 
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Abstract 
 
 The objective of this research was to study the service marketing mix relating to usage of service 
decision at the petrol station in Kanchanaburi Province. The 400 sample group includes consumers who are 
18 years old and above who use the service at the petrol station. The analyzed statistics were designed as 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Pearson product moment correlation 
coefficient. 
 The results were analyzed and showed that the majority of the sample was female, aged between 
28-37 years, married/lived together, graduated bachelor’s degree, business owner, merchandiser and 
freelance with monthly income over 40,000 baht. Most consumers give importance in the overall service 
marketing mix at the much level. 
 The result of hypotheses testing showed that consumers who have different levels of age, marital 
status, education level, occupation and income have different in usage of service decision with statistical 
significance of the level 0.01 and 0.05 respectively. 
 The usage service decision has moderately correlation with the service marketing mix, in the 
aspects of product, price, place, people and physical evidence with the statistically significance of the level 
0.01. However, there was a low positive correlation on the service marketing mix, in the aspects of promotion 
and process with statistically significance of the level 0.01. 
 
Keywords: Decisions, Services, Gas Stations, Consumers 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัรถยนต์ถอืเป็นยานพาหนะที่มคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากต่อการด ารงชวีติ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการขนส่งหรอืการคมนาคมต่างๆ ส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการใชร้ถยนต์ในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องและ
รวดเรว็ ในปัจจุบนัรถยนต์จงึกลายเป็นยานพาหนะในการเดนิทางที่กลายเป็นสิง่จ าเป็นในการด า เนินกจิกรรมต่างๆ 
ขอ้มูลจากกรมการขนส่งทางบกแสดงให้เห็นว่ารถจดทะเบียนสะสมถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนประมาณ 
35,835,180 คนั โดยสว่นใหญ่เป็นรถทีใ่ชน้ ้ามนัเบนซนิเป็นเชือ้เพลงิ คดิเป็นรอ้ยละ 69.19 รองลงมาคอืน ้ามนัดเีซล คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.40 และรถที่ใช้ก๊าซ LPG และน ้ามนัเบนซนิ คดิเป็นรอ้ยละ 3.36 (กรมขนส่งทางบก. 2557) สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2556) กล่าวว่าปรมิาณการใชน้ ้ามนั
ส าเร็จรูปในกลุ่มน ้ามนัเบนซิน เฉลี่ย 22.4 ล้านลติรต่อวนั แบ่งเป็น  น ้ามนัแก๊สโซฮอล เฉลี่ย 20.7 ล้านลติรต่อวนั            
ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2555 สว่นน ้ามนัเบนซนิ (เบนซนิออกเทน 95) เฉลีย่ 1.70 ลา้นลติรต่อวนัเพิม่ขึน้จากปี 2555 ซึง่มกีาร
ใชเ้ฉลี่ยเพียง 0.12 ลา้นลติรต่อวนั และน ้ามนัดเีซล เฉลีย่ 57.2 ล้านลติรต่อวนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึง่มกีารใช้เฉลี่ย 
56.2 ลา้นลติรต่อวนั จากจ านวนรถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหค้วามต้องการในการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิสงูเพิม่ขึน้ ธุรกจิที่
เกี่ยวข้องกบัการให้บรกิารด้านพลงังานโดยเฉพาะสถานีบรกิารน ้ามนัมกีารเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจ
จ านวนสถานีบรกิารน ้ามนัโดยกรมธุรกจิพลังงาน กระทรวงพลงังาน ปี 2555 - 2557 มจี านวนสถานีบรกิารจ าหน่าย
น ้ามนัเชือ้เพลงิทัว่ประเทศแยกตามผูป้ระกอบการ ดงัตาราง 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสถานีบรกิารจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทัว่ประเทศแยกตามผูป้ระกอบการ 
 

ปี 
ผูป้ระกอบการ 

รวม ปตท เชลล ์ เอสโซ่ เชฟรอน บางจาก อิสระ 
2555 19,395 1,404 533 512 371 1,067 15,508 
2556 20,644 1,462 515 516 366 1,074 16,711 
2557 (ไตรมาส 2) 21,167 1,482 498 516 359 1,062 17,250 
 
 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน . ข้อมูลสถานีบริการ. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2558, จาก 
http://www.doeb.go.th/info/info_sta_quarter.php 
 
 ขอ้มลูจากตาราง พบว่าสถานีน ้ามนัของผูป้ระกอบการมกีารปิดตวัลงจากจ านวนสถานีน ้ามนัทีล่ดลงหรอืไม่
มกีารขยายสถานีน ้ามนัเพิม่ขึน้ จากสภาพการที่แข่งขนักนัสูงในตลาดและราคาน ้ามนัดบิที่ผนัผวน หากได้ทราบถึง
ความต้องการของผูบ้รโิภคจะช่วยให้ผูป้ระกอบการในธุรกจิพลงังานสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและเลอืก
เครื่องมอืทางการตลาดทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 จากการที่รฐับาลมนีโยบายความร่วมมอืโครงการสรา้งท่าเรอืน ้าลกึทวาย เชื่อมต่อท่าเมืองทวายประเทศ
พม่ากบัทางหลวงของประเทศไทยที่บ้านพุน ้าร้อน ต.บา้นเก่า อ.เมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีเพื่อรองรบัการเตบิโตดา้น
เศรษฐกจิการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศไทย-พม่า เป็นโอกาสเปิดประเทศไทยสู่เส้นทางการเดินเรือโลกสาย
ใหม่ (New Global Maritime Route) และเชื่อมโยงผ่านพม่าไปยงัประเทศจีน อินเดีย และ บงักลาเทศ รวมทัง้
สร ้างโอกาสการพฒันาจงัหวดักาญจนบุร ีเป็นพื ้นที ่เศรษฐก ิจชายแดน และ Logistics Hub เพื่อยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยดึงดูดการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ พฒันากลุ่ม
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้อยู่ในบริเวณเดียวกนั เป็นผลท าใหม้กีารใชน้ ้ามนัจาก การขนสง่สนิคา้ การ
เดินทางมาท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย (สืบค้นวันที่  24 สิงหาคม 2558, จาก
http://www.thai-aec.com/62) จงึเป็นทีม่าของการศกึษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั กาญจนบุร ีเน่ืองจากเป็นเสน้ทางขนสง่ทีม่คีวามส าคญัมากในระบบโล
จสิตกิสอ์นาคตของประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดั กาญจนบุร ีจ าแนกตาม
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักาญจนบุร ี
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
   1.1.1  เพศ แบ่งเป็น 
    1) เพศชาย 
    2)  เพศหญงิ 
   1.1.2  อายุ แบ่งเป็น 
    1) 18-27 ปี 
    2) 28-37 ปี 
    3) 38-47 ปี 
    4) ตัง้แต่ 48 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพสมรส แบ่งเป็น 
    1) โสด 
    2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    3) หย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษา แบ่งเป็น 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  อาชพี แบ่งเป็น 
    1)  นกัเรยีน/ นิสติ/ นกัศกึษา 
    2) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  
    3) พนกังานบรษิทัเอกชน 
    4) ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย/อาชพีอสิระ 
    5) พ่อบา้น/ แม่บา้น 
    6) รบัจา้งทัว่ไป 
    7) อื่น ๆ โปรดระบุ........................... 
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แบ่งเป็น 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    2) 10,001 – 20,000 บาท 
    3) 20,001 – 30,000 บาท 
    4) 30,001 – 40,000 บาท 
    5) มากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป 
  1.2  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นสถานทีต่ัง้ปัม๊น ้ามนั 
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
   1.2.5  ดา้นบุคลากร 
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   1.2.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   1.2.7  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 2.  ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดั กาญจนบุรี 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุรแีตกต่างกนั 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา สถานที่ตัง้ปัม๊น ้ามนั การส่งเสรมิทาง
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานี
บรกิารน ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 การวจิยัส่วนประสมทางตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิในใชบ้รกิารสถานี  น ้ามนัของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักาญจนบุร ีผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั ดงันี้ 
 แนวคดิดา้นลกัษณะประชากรศาสตรอ์า้งองิแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า 
การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี
และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลกัษณะด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติทีว่ดัได้ของประชากรจะช่วยใน
การก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่น ดงันัน้ผู้วจิยัจึงได้น าขอ้มูลมาสร้างเป็นกรอบ
แนวความคดิเพื่อคน้หาค าตอบเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 แนวคดิส่วนประสมการตลาดบรกิารอา้งองิแนวคดิของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547) กล่าวว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
สง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) พนักงาน(People) กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
(Physical evidence) เน่ืองจากธุรกจิสถานีน ้ามนัสอดคลอ้งกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้
น าขอ้มูลมาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดและตัง้ค าถามในการประเมินผลด้านต่างๆ ของส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร 
 แนวคิดการตัดสนิใจของผู้บริโภคอ้างอิงแนวคิดของ นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2557) กล่าวว่าการศึกษาถึง
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคจะท าใหก้ารบรหิารงานทางการตลาดสามารถเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดด้ี
ยิง่ขึน้อนัจะน าไปสู่การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งนักวชิาการส่วนใหญ่ได้แบ่งกระบวนการ
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคออกเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 1) การตระหนักถงึปัญหา (Problem recognition) 2) การแสวงหาขอ้มูล 
(Information search) 3) การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternative) 4) การตดัสนิใจซื้อ (Purchase decision) 
และ 5) พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Postpurchase behavior)  
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า แนวความคดิของ กานตร์ว ีพทิกัษ์ไพศาลภากร (2550) พชัราวด ี
สทุธภิูล (2550) วรรตัน์ ภาณุภาส (2550) ทรงศกัดิ ์ชยัวฒันาโรจน์ (2551) อนิรุจน์ นุชพนัธ ์(2554) และกติต ิแกว้เขยีว 
(2555) มีตัวแปรลกัษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัที่ศึกษา             
โดยงานวจิยัทัง้หมดที่กล่าวจะท าการศกึษาระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและพฤติกรรมการเลอืกใช้สถานี
น ้ามนัของผูบ้รโิภค โดยน าขอ้มูลมาปรบัใชใ้นสว่นแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัพบว่างานวจิยัทีเ่กีย่วกบัสถานีบรกิารน ้ามนั
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ยงัไม่ม ีการศกึษาถงึตวัแปรทีเ่ป็นการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีน ้ามนั ซึง่ เป็นตวัแปรทีน่่าสนใจในการศกึษาในการสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค ส าหรบังานวจิยัของ   นพพล ศกึษากจิ ท าการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้า นิสสนั ลฟิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใชต้วัแปร การ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ เพื่อประกอบการตัง้ค าถาม ในงานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัศกึษา ลกัษณะประชากรศาสตร ์ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ ามันของผู้บริโภคในจังหวัด กาญจนบุรี ท าให้
ผูป้ระกอบการเขา้ใจผูบ้รโิภคและมกีลยุทธใ์นการแขง่ขนัทีด่ยีิง่ขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดั
กาญจนบุร ีซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้บรโิภคที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป (เนื่องจาก
กรมการขนสง่ทางบกไดก้ าหนดอายุของผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบัใบขบัขีร่ถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตส์ว่นบุคคลตอ้งมอีายุไม่
ต ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์) ทีใ่ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตส์ว่นบุคคลซึง่ไมท่ราบจ านวนทีแ่น่นอน 
จงึค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (W.G. Cochran 1977) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 คน และส ารองไว้ที่ 4%ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจยัเป็นการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง จะได้
เท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ที่ 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างโดยจบัฉลากเพื่อ
เลอืกตวัแทนของสถานีบรกิารน ้ามนัทีม่ชีื่อเสยีงทัง้หมด 56 สถานีในจงัหวดักาญจนบุร ีโดยท าการสุ่มเลอืกมาจ านวน 
10 สถาน ี
 ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละสาขาที่เลือกไว้  
 ขัน้ที่ 3 วิธ ีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างแบบ
ตามความสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารในสถานีน ้ามนัตามที ่ก าหนดไวใ้นขัน้ที ่1 
 

ผลการวิจยั  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
 เพศ แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 และ
เพศชาย จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 ตามล าดบั 
 อายุ แสดงให้เหน็ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 28-37 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
รองลงมาคอื อายุ 38-47 ปี จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 อายุ 18-27 ปี จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 
และอายุตัง้แต่ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 ตามล าดบั 
 สถานภาพ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 186 คน            
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ โสด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และ หย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู่ 
จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ตามล าดบั 
ระดบัการศึกษา แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีจ านวน 198 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 49.50 รองลงมาคอื ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 129 คน คดิเป็นร้อยละ 32.25 และสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน  
73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.25 ตามล าดบั 
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 อาชีพ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ จ านวน             
149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 รองลงมาคอื พนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 17.75 นักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
13.00 รบัจ้างทัว่ไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 พ่อบ้าน/ แม่บ้าน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ
อาชพีอื่น ๆ เช่น พรติตีจ้ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 
 รายได้ต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคอื มีรายได้ต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 109 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.25 มรีายได้
ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 14.25 และมรีายได้ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ตามล าดบัล าดบั 
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดบริการสถานีบริการน ้ามนั 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ตัง้
ปัม๊น ้ามนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 รองลงมาคอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 รองลงมาคอื ดา้นราคา 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 รองลงมาคอื ด้านกระบวนการให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับ             
ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ตามล าดบั 
 ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการสถานีบริการน ้ ามัน              
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ การมสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนัให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 รองลงมาคอื 
ความหลากหลายของสนิค้าที่จ าหน่าย (น ้ามนัครบทุกชนิด) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 รองลงมาคอื การให้บรกิารเสรมิ
อื่นๆ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เช่น เชด็กระจก เติมลมยาง การทิ้งขยะ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 รองลงมาคอื ภาพลกัษณ์ 
ตราสินค้าที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
รองลงมาคอื คุณภาพของน ้ามนัเชือ้เพลงิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 รองลงมาคอื ความมชีื่อเสยีงของตราสนิคา้ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.44 และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บรกิารลา้งอดัฉีด ถ่ายน ้ามนัเครื่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.22 รองลงมาคอื ตามล าดบั 
 ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการสถานีบริการน ้ ามัน ด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดบั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ การแจง้ราคาสนิคา้และบรกิารชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 รองลงมาคอื ราคาน ้ามนัมคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบ
กบัคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 รองลงมาคือ ราคาน ้ามนัถูกกว่าเมื่อเทียบกบัสถานีบรกิารน ้ามนัอื่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ การแจ้งการปรบัลด / เพิ่มราคาน ้ามนัให้ทราบล่วงหน้าทุกครัง้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
ตามล าดบั 
 ด้านสถานท่ีตัง้ปัม๊น ้ามนั ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
ดา้นสถานทีต่ัง้ปัม๊น ้ามนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภค
ให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ ที่ตัง้สถานีบรกิารน ้ามนั สงัเกตง่าย สามารถเหน็ได้ชดัเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 
รองลงมาคอื ทีต่ัง้สถานีบรกิารน ้ามนัใกลบ้า้น / ทีพ่กัอาศยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 รองลงมาคอื ท าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการ
เดนิทางมาใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 รองลงมาคอื ทีต่ัง้สถานีบรกิารน ้ามนัใกลท้ีท่ างาน / สถานศกึษา มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.61 ตามล าดบั 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ การแจกของแถม เช่น น ้าดื่ม กระดาษช าระ เสือ้ เป็นต้น มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.40 รองลงมาคอื การใหข้อ้มลูขา่วสารของสถานีบรกิารน ้ามนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 รองลงมาคอื การจดัการ
สง่เสรมิการขาย เช่น การใหส้ว่นลดเมื่อช าระเงนิดว้ยเงนิสด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ตามล าดบั 
 ด้านบุคลากร ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ดา้นบุคลากร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก ได้แก่ การให้บริการที่รวดเร็วจากพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 รองลงมาคือ การให้บรกิารที่ถูกต้องจาก
พนักงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 รองลงมาคอื ความเพยีงพอของจ านวนพนักงานที่ให้บรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 
รองลงมาคอื พนกังานมคีวามสภุาพ มมีารยาทในการบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 รองลงมาคอื พนกังานมกีารกล่าว
ตอ้นรบัและขอบคุณลกูคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 ตามล าดบั 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภค
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัแบ่งพืน้ทีภ่ายในสถานีบรกิารน ้ามนัอย่างเป็นระเบยีบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 
รองลงมาคอื ความสะอาดและเพยีงพอของหอ้งน ้าภายในสถานีบรกิารน ้ามนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 รองลงมาคอื ความ
สะอาดของสถานีบรกิารน ้ามนั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 รองลงมาคอื สถานีบรกิารน ้ามนัมทีี่จอดรถและพื้นที่เพียงพอ 
ส าหรบัการมาใช้บรกิารเสรมิอื่นๆ ภายในสถานี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 รองลงมาคอื ความสะดวกของทางเขา้-ออก    
ของสถานี บรกิารน ้ามนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 ตามล าดบั 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งและรวดเรว็ในการเตมิน ้ามนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 รองลงมา
คอื ความถูกต้องและรวดเรว็ในการรบัเงนิและทอนเงนิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 รองลงมาคอื ความถูกตอ้งและรวดเรว็ใน
การออกใบเสรจ็รบัเงนิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามัน ของผู้บริโภคในเขตจงัหวัด
กาญจนบุรี 
 ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการประเมนิทางเลอืก มคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ การรับรู้ถึงความต้องการในการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
รองลงมาคอื การตดัสนิใจซื้อ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 รองลงมาคอื พฤตกิรรมหลงัการซื้อ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 และ
ผูบ้รโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การแสวงหาขอ้มลู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 ตามล าดบั 
 การรบัรู้ถึงความต้องการในการใช้บริการสถานีบริการน ้ามนั ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานี
บรกิารน ้ามนั ดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการในการใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคม ีระดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านเลอืกใชบ้รกิาร
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัแห่งนี้เพราะ ตอ้งการความคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 รองลงมาคอื ท่านเลอืกใช้
บริการที่สถานีบริการน ้ ามันแห่งนี้เพราะมัน่ใจว่าจะได้รบัสนิค้าที่มีคุณภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ              
ท่านเลอืกใชบ้รกิารทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัแห่งนี้เพราะความน่าเชื่อถอืของตราสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 รองลงมาคอื 
ท่านเลอืกใช้บรกิารที่สถานีบรกิารน ้ามนัแห่งนี้เพราะมนี ้ามนัครบทุกประเภท ตามที่ต้องการ  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 
ตามล าดบั 
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 การแสวงหาข้อมูล ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ดา้นการแสวงหา ขอ้มลูโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บรโิภคมีระดบัการตัดสนิใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่านไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัน ้ามนัเชือ้เพลงิ ประเภทต่าง ๆ จากสือ่ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.30 รองลงมาคือ ท่านรบัรู้ขอ้มูล/ข่าวสารจากการบอกกล่าวของครอบครวั ,เพื่อน , คนรอบขา้ง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.21 รองลงมาคอื ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัอยู่เสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
รองลงมาคอื ท่านท าการคน้หาขอ้มลูน ้ามนัเชือ้เพลงิ ในดา้นต่าง ๆ ดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 ตามล าดบั 
 การประเมินทางเลือก ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ดา้นการ ประเมนิทางเลอืกโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านจะเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัทีม่กีารจดัสภาพแวดลอ้มภายในทีเ่หมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 
รองลงมาคอื ท่านจะเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัทีม่ตีราสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 รองลงมาคอื ท่านจะ
เลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัทีม่รีา้นสะดวกซือ้และรา้นกาแฟสดจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ตามล าดบั 
 การตดัสินใจซ้ือ ผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ดา้นการตดัสนิใจซื้อ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ท่านตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัเพราะต้องการ ความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 
รองลงมาคอื ท่านตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัเนื่องจากมัน่ใจในคุณภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 รองลงมาคอื 
ท่านตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัเพราะความน่าเชื่อถอืของตราสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ด้าน พฤติกรรมหลงัการซื้อ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัการตดัสนิใจ            
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านจะกลบัมาใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัน้ีอกี ครัง้เมื่อมโีอกาส มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 รองลงมาคอื 
ท่านจะแนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้บริการสถานีบรกิารน ้ามนัแห่งนี้ ด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 รองลงมาคือ ท่านจะ
กลบัมาใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัน้ี ในครัง้ต่อไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 
 
  ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามนั            
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามนัในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างกนั 
 ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิาร  น ้ามนัในจงัหวดั
กาญจนบุร ีไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามนัในจงัหวดั
กาญจนบุรีแตกต่างกนั  
 ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า  
 ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 18-27 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคที ่มอีายุ 28-37 ปี 
โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.215 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18-27 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคที ่มอีายุตัง้แต่ 48 ปี
ขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.502 
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 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 28-37 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคที ่มอีายุตัง้แต่ 48 ปี
ขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.287 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 38-47 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคที ่มอีายุตัง้แต่ 48 ปี
ขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.402 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามนั            
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ ามัน  
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า  
 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพ โสด มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่าผู้บรโิภค ที่มสีถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.190 
 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั มากกว่าผูบ้รโิภคที่มี
สถานภาพ หย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.360 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ
น ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั  
 ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ต ่ากว่าผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.472 
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ต ่ากว่าผู้บรโิภคที่มี
ระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.377 
 สมมติฐานท่ี  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามัน            
ในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั  
 ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.704 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.240 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพี อาชพีพ่อบา้น/ แม่บา้น/ รบัจา้งทัว่ไป/ อื่น ๆ เช่น พรติตี้ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.391 
 ผู้บรโิภคที่มอีาชพี ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มีการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั มากกว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.465 
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี ขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั มากกว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย/อาชพีอสิระ โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.537 
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี ขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มีการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี พ่อบา้น/ แม่บา้น/ รบัจา้งทัว่ไป/ อื่น ๆ เช่น พรติตี ้โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.313 
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 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย/อาชพีอสิระ มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั น้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี พ่อบา้น/ แม่บา้น/ รบัจา้งทัว่ไป/ อื่น ๆ เช่น พรติตี ้โดยมผีลต่างเฉลีย่เท่ากบั 0.224 
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ
น ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั  
 ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า  
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตัดสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.265 
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตัดสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.278 
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตัดสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.396 
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตัดสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนั น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.313 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีตัง้ปัม๊น ้ามนั 
การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและ กระบวนการให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบั              
การตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ามนัใน จงัหวดักาญจนบุรี  
 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้
บริการสถานีบริการน ้ ามัน  ในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยตัวแปรทัง้สอง                         
มคีวามสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคือถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์เพิม่ขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านราคา พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานี
บรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบั
ปานกลางในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถ้าผูป้ระกอบการมกีารใชส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา เพิม่ขึน้จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านสถานท่ีตัง้ปัม๊น ้ามนั พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีต่ัง้ปัม๊น ้ามนั มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพันธ์กันระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีต่ัง้ปัม๊น ้ามนั เพิม่ขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั เพิม่ขึน้
ในระดบั   ปานกลาง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้านการส่งเสริมการตลาด                        
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุรี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถ้าผูป้ระกอบการมกีารใชส้่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด เพิม่ขึน้จะท าใหผู้้บรโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้ริการสถานีบรกิารน ้ามนั 
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
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 ด้านบุคลากร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจ                 
ใช้บริการสถานีบริการน ้ ามัน  ในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยตัวแปรทัง้สอง                      
มคีวามสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคือถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นบุคลากร เพิม่ขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ                       
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุรี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถ้าผู้ประกอบการมกีารใช้ส่ วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิม่ขึน้จะท าให้ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนั เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้านกระบวนการให้บริการ                    
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถ้าผูป้ระกอบการมกีารใชส้่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้จะท าให้ผูบ้รโิภคมกีารตัดสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีความสมัพันธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานี
บรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักาญจนบุร ี
 สามารถสรุปประเดน็ส าคญัอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุรี
แตกต่างกนั 
 ด้านเพศ 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดั กาญจนบุรไีม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 เนื่องจากธุรกจิสถานีบรกิารน ้ามนัมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ซึ่งผู้
ใหบ้รกิารต่างแข่งขนักนัในเรื่องคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร อาทเิช่น น ้ามนัทีเ่ป็นมติรกบัเครื่องยนต์และสิง่แวดลอ้ม 
อกีทัง้ปัจจุบนัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดั กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้ทัง้เพศหญงิและเพศชายไดร้บั
บรกิารอย่างประทบัใจสงูสดุ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัใน จงัหวดั
กาญจนบุรไีม่แตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั พชัราวด ีสทุธภิูล (2550) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อการเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั  
ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริก ารสถานีน ้ามันไม่แตกต่างกัน โดยมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านอายุ 
 ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดั กาญจนบุรแีตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 48 ปีขึ้นไปมีการ
ตดัสนิใจสงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัช่วงอายุอื่นๆ เนื่องมาจาก กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 48 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างาน 
ทีม่ตี าแหน่งงานระดบัอาวุโส ไปจนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู และบางส่วนประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั ซึ่งมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัช่วงอายุอื่นๆ จงึเป็นช่วงอายุทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชจ้่ายน้อย ดงันัน้จงึมคีวามพถิพีถินัและ
มแีนวโน้มเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารทีม่คีุณภาพ น่าเชื่อถอื มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั เมื่อเทยีบกบัช่วงอายุ
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อื่นๆ ซึง่ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏ ีดา้นประชากรศาสตร ์ทีอ่รชร มณีสงฆ ์ไดอ้ธบิายไวว้่า “วฒันธรรมต่างกนั
กลุ่มอายุต่างกัน หรือ ความแตกต่างกนัของครวัเรือน แสดงถึงพฤติกรรมการซื้อที่ต่างกนั ” ซึ่งสอดคล้องงานวิจยั               
อนิรุจน์ นุชพนัธ์ (2554) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้สถานีบรกิารน ้ามนัในเขตภาคกลาง ซึ่งผลการวจิยัพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมี พฤติกรรมการเลอืกชนิดน ้ามนัที่เติมประจ า แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราวด ีสุทธภิูล (2550) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อการเลือกใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั               
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสถานีน ้ามนัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านสถานภาพสมรส 
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ ามันในจังหวัดกาญจนบุร ี             
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ่งจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส            
มีระดับการตัดสินใจสูงที่สุด เนื่องมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสปัจจุบันมีพฤติกรรมในการใช้รถยนต์               
คนัเดยีวกนั เพื่อประหยดัรายจ่าย จงึมแีนวโน้มทีเ่ป็นเจา้ของรถยนตข์นาดกลางถงึขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัไลฟ์
สไตล์ในปัจจุบนั และเลือกใช้สถานีบริการที่มีความน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน มีสนิค้าที่มีคุณภาพดี มีร้านสะดวกซื้อ
ใหบ้รกิาร และมรีา้นกาแฟหรอืรา้นอาหารใหบ้รกิาร เพื่อเป็นจุดแวะพกัใหก้บัคนในครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พชัราวด ีสุทธภิูล (2550) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั            
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสถานีน ้ามนัแตกต่างกนัโดยมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านระดบัการศึกษา 
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัใน จงัหวดักาญจนบุรี             
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 ซึ่งจากผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา 
สงูกว่าปรญิญาตรีมรีะดบัการตดัสนิใจสูงที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมกัพจิารณา
เลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากคุณภาพ มปีลอดภยั และค านึงถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัสงูสุด อกีทัง้ยงัเป็นกลุ่มที่มกี าลงัซื้อ  
สงู จงึมกัจะพจิารณาเลอืกใชบ้รกิารสถานีน ้ามนัทีม่รีา้นคา้หรอืรา้นกาแฟ ส าหรบัพกัระหว่างการเดนิทาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กานต์รว ีพิทกัษ์ไพศาลภากร (2550) ศกึษาปัจจยัทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค             
ในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา                   
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นจ านวนเงนิต่อครัง้ทีเ่ตมิและวธิกีารช าระเงนิ 
 ด้านอาชีพ  
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุรแีตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 ซึง่จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ และพนักงาน
รฐัวสิาหกจิมรีะดบัการตดัสนิใจสูงที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคที่มฐีานะทางสงัคม มรีะดบัรายได้ปานกลางถงึสูง             
มคีวามมัน่คงในอาชพีการงานสงู จงึมแีนวโน้มการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอื มสีิง่
อ านวยความสะดวก ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัราวดี สุทธภิูล (2550) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า อาชพี แตกต่างกนั
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสถานีน ้ามนัแตกต่างกนัโดยมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ อนิรุจน์ นุชพนัธ์ (2554) ศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลอืกใช้
สถานีบรกิารน ้ามนัในเขตภาคกลาง ซึง่ ผลการวจิยัพบว่า อาชพี มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นสถานี
บรกิารน ้ามนัทีใ่ชเ้ป็น ประจ า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัใน จงัหวดักาญจนบุรี            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 ซึง่จากผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 – 
40,000 บาท เน่ืองจาก ทีผู่ม้รีายรายไดส้งูมกีารคดิและตดัสนิใจในการซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ รวดเรว็ โดยมแีนวโน้มทีจ่ะ
ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ปลอดภยั และมตีราสนิคา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบั ซึง่ท าใหผู้ท้ีม่รีายไดส้งูสามารถยอมรบั
และเลอืกใชส้นิคา้และบรกิารทีม่รีาคาสงูไดด้กีว่าผูท้ีม่รีายไดน้้อย ในขณะทีผู่ร้ายไดน้้อยมกีารคดิและตดัสนิใจในการซือ้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างละเอียดและใช้เวลาในการตัดสินใจที่ช้ากว่าและมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สินค้าและบริการ            
โดยพจิารณาจากราคาของสนิค้าเป็นหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานต์รว ีพทิกัษ์ไพศาลภากร (2550) ศกึษา
ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประเภทรถที่ใช้มีความสมัพันธ์ กับจ านวนเงินต่อครัง้ที่เติม และ                
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัราวด ีสุทธภิูล (2550) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลอืกใช้
บริการสถานีบริการน ้ ามันในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน                            
ม ีความสมัพนัธ์ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บรกิารสถานีน ้ามนั
แตกต่างกนัโดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ อนิรุจน์ นุชพนัธ์ (2554) ศกึษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน ้ ามันในเขตภาคกลาง ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน                            
มคีวามสมัพนัธ์ต่อชนิดน ้ามนัที่เติมประจ าและการให้ ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์
แตกต่างกนั  
 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  ราคา สถานที่ตัง้ปัม๊น ้ามัน               
การส่งเสรมิทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ                     
ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในจงัหวดักาญจนบุร ี
 ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีตัง้ปัม๊น ้ามนั ด้านบุคลากร 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุร ี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ                      
ถ้าผู้ประกอบการมกีารใช้ส่วนประสมการทางตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ตัง้ปัม๊น ้ามนั ด้าน
บุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มขึ้นจะมีผลท าให้ผู้บรโิภคมีแนวโน้มที่จะตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสถานี
บริการน ้ามนั เพิ่มมากขึ้น ในระดบัปานกลาง เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการสถานีบริการน ้ามันมีการแข่งขนักันสูง               
เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้ป็นทีย่อมรบัทัง้ในดา้นบุคลากร และมคีวามน่าเชื่อถอื อกีทัง้ยงัเพิม่ความ
หลากหลายของผลติภณัฑ์ ในราคาที่คุม้ค่ากบัคุณภาพทีไ่ดร้บั มสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ  ในสถานีบรกิารน ้ามนั
ครบถว้น และตัง้อยู่ในสถานทีท่ีม่องเหน็ง่าย เดนิทางเขา้ไปใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวก ทัง้นี้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้ในปัจจุบนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานต์รว ีพทิกัษ์ไพศาลภากร (2550) ศกึษาปัจจยั
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผล
การศกึษาพบว่า ส่วนประสมการทางตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ตัง้ปัม๊น ้ามนั ด้าน บุคลากร 
และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบรกิารน ้ามนั และยงัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นพดล ศึกษากิจ (2555) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า นิสสนั ลฟิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า นิสสนั ลฟิ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า  
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 ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ               
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั ในจงัหวดักาญจนบุรี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้า ผูป้ระกอบการมกีารใช้ส่วนประสมการทางตลาด
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั  เพิ่มมากขึ้นในระดบัต ่า โดยเนื่องมากจากปัจจุบนัผู้ให้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั มีการ
แขง่ขนั ทางดา้นการสง่เสรมิการตลาดค่อนขา้งสงู เกอืบทุกสถานีบรกิารน ้ามนัมีการแจกของแถม เช่น น ้าดื่ม กระดาษ
ช าระ เป็นตน้ เพื่อดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร อกีทัง้ยงัพฒันาขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการใหบ้รกิารใหม้คีวาม
เป็นสากล โดยใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ เพื่อใหผู้บ้รโิภคประทบัใจในการเขา้รบับรกิาร และกลบัมาใช้
บรกิารใหม่ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานตร์ว ีพทิกัษ์ไพศาลภากร (2550) ศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการศกึษา พบว่า 
ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสมัพันธ์ต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  จากการศึกษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มลูกค้าในเขตจงัหวดักาญจนบุรี
เท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาขยายพืน้ทีไ่ปยงัจงัหวดัอื่นๆ อนัจะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด
มากขึน้ และสามารถวดัระดบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและและการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างละเอยีดยิง่ขึน้  
 2.  ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูแบบการใหบ้รกิารใหม่ ๆ เช่น ผูร้บับรกิารสามารถเตมิน ้ามนัไดด้ว้ย
ตนเอง (Self – Service) เพื่อใหผู้บ้รโิภคทีไ่ดร้บัประโยชน์จากส่วนลดในการเตมิน ้ามนัในแต่ละครัง้ เพื่อเป็นทางเลอืก
ใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ด้
ใหค้ าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึถึง
ความกรุณาและความใสใ่จของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.รพพีร รุง้สทีอง ที่ไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ช่วยแกไ้ขเครื่องมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้ได้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวิชา
ความรูต้ลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และน้องสาวของผู้วจิยัทีอ่ยู่เคยีงขา้ง ให้การสนับสนุน เป็นก าลงัใจและ
คอยใหค้วามช่วยเหลอืผูว้จิยัดว้ยดมีาโดยตลอด  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณอรัญญา วิทยฐานกรณ์ เจ้านายและพี่ๆ รวมทัง้เพื่อนร่วมงาน ที่บริษัท                 
น ้ามนัพชื ไทย จ ากดั (มหาชน) ทีค่อยใหก้ าลงัใจ ตลอดระยะเวลาทีผู่ว้จิยัศกึษา 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตการตลาดและการจดัการ รุ่น  14 โดยเฉพาะ             
คุณพชัราภรณ์ บุบผาด ีทีค่อยใหก้ารสนบัสนุน แนะน า ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ น ามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
 ขอขอบคุณ คุณกุลชญา หว่างเพยีร เพื่อนทีอ่ยู่เคยีงขา้งคอยใหค้วามช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา 
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 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผูว้จิยัขอมอบให้บดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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