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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลงิเชื้อเพลิงของผู้ใช้บรกิารในเขตปรมิณฑล 

สําหรบักลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้ที่ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชื้อเพลงิในเขตปรมิณฑล จํานวน  

400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1. ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24-32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชีพ

พนกังานบรษิทัเอกชน / สถาบนัการเงนิ และมรีายไดเ้ฉลีย่ 15,001-25,000 บาท  

 2. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

 3. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

 4. ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการตดัสนิใจของผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัโดย

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ สถานภาพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั

เชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑล ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้นผลติภณัฑ์ และการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการตดัสนิใจซื้อ อย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถิติที ่0.01 ในทศิทาง

เดยีวกนั ระดบัปานกลาง  

 3. คุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ด้านการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้         ความผูกพนั ความ

ภกัด ีและสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: ตราสนิคา้ การตดัสนิใจ น้ํามนัเชือ้เพลงิ ผูใ้ชบ้รกิาร 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to study brand equity and marketing service mix factors relating to 

consumer’s selecting decision on usage service at the gas station in sub-urban area. A sample consists of 

400 persons.  

   The research results are as follows: 

 1. The majority of users in sub-urban are female, age between 24-31 years old, single with 

bachelor’s degree. They work in a private company / financial institution with salary average Baht 15,001-

25,000 per month.  

 2. The majority of users in sub-urban have opinion of the overall service marketing mix at sub-

urban in the good level.  

 3. The majority of users in sub-urban have opinion of brand equity in the good level.  

 4. The majority of users in sub-urban have opinion of the purchase in the moderate level.  

  The results of hypotheses testing are as follows: 

 1. The user with different age, gender, income have different decision on usage service at the gas 

station in sub-urban in term of purchasing decision with statistically significant levels of 0.01 and 0.05 

respectively.  

 2. The service marketing mix on product and promotion aspects have moderate positively 

associated with the decision on usage service at the gas stations in the term of purchasing decision with 

statistically significant level of 0.01.  

 3. Brand equity on brand awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty and the 

other proprietary brand equity aspects have moderate positively associated with the decision on usage 

service at the gas stationing decision in the term of purchase with statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords: Brand, Decision, Gas, Service Users 

 

บทนํา 

 หากกล่าวถงึการใชป้ระโยชน์จากแหล่งพลงังานน้ํามนันัน้ เลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะต้องกล่าวถงึการใชพ้ลงังานน้ํามนั

ไปกบัยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่รถยนตซ์ึง่ถอืไดว้่าเป็นปจัจยัอกีประการหน่ึงในการดาํรงชวีติประจาํวนั จากความ

เจรญิกา้วหน้าของสงัคมเมอืงหลวงนัน้ ผูค้นต้องใชช้วีติอย่างเร่งรบี รูปแบบสงัคมในการดําเนินชวีติของมนุษยใ์นเขต

เมอืงหลวงนัน้ตอ้งอาศยัรถยนตเ์ขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ เน่ืองจากปญัหาระบบขนส่งมวลชน

ของรฐัยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ไดใ้นระดบัทีน่่าพอใจ ประกอบกบัอุตสาหกรรม

ยานยนต์มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่หนัมาซื้อขายหมุนเวยีนตาม

ความตอ้งการไดม้ากขึน้ 

 ปรมิณฑล จดัไดว้่าเป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของประเทศรองมาจากกรุงเทพมหานคร ทัง้ในดา้นเป็นศูนยก์าร

บรหิารทางเศรษฐกจิ และการเมือง อกีทัง้มกีารพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ขยายออกไปครอบคลุมภูมภิาคที่

ห่างไกลของประเทศ ตลอดทัง้เป็นพืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีงทีเ่ป็นทัง้แหล่งพืน้ทีโ่รงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 

จากการที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการของประเทศได้กระจายตัวจากบรเิวณมหานครไปสู่เขตปริมณฑลเพิ่ม        

มากขึ้น ทําให้ปจัจุบันประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มการอพยพของประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ใน



 3 

ปรมิณฑลเพิม่ขึน้ จนปจัจุบนัมขีนาดของประชากรถึง 7.7 ล้านคนที่อาศยัอยู่ในมหานครและปรมิณฑล จากจํานวน

ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงทัว่ประเทศประมาณ 18.3 ลา้นคน อย่างไรกต็าม คาดว่าในระยะ 20 ปีขา้งหน้า จํานวน

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจะเพิม่ขึน้เป็น 12 ลา้นคน (ทีม่า: สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตปีิ 2555) 

 ทัง้น้ี จากการเพิม่ขึน้ของจํานวนประชากรดงักล่าว ส่งผลใหก้ารใชแ้หล่งพลงังานน้ํามนัไปกบัยานพาหนะ 

เพื่อใชใ้นการดาํรงชวีติประจาํวนัภายในสงัคมเมอืงปรมิณฑลนัน้ สถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ จงึมบีทบาทสาํคญัในการ

ใหบ้รกิารในรปูแบบทีห่ลากหลาย และเน้นถงึคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั รวมถงึ

มกีารสรา้งสรรคส์ิง่อํานวยความสะดวกภายในบรเิวณสถานีบรกิารเพิม่มากขึน้ อาท ิหอ้งน้ําสาธารณะ รา้นสะดวกซื้อ 

บริการอาหารและเบเกอรี่ ร้านกาแฟ ศูนย์บริการยานยนต์ บริการทางการเงิน และบริการอื่นๆ อันเป็นผลจาก

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยัทีเ่น้นการใหบ้รกิารแบบครบวงจร ทําใหส้ถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ไม่เพยีงแต่จดัตัง้ขึน้มาเพื่อจําหน่ายเชื้อเพลงิเท่านัน้ ยงัต้องเพิม่รูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสนองความพงึพอใจใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

 ดงันัน้ การศกึษาคุณค่าตราสนิค้า และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิเชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล จงึมคีวามสาํคญัทีท่าํใหผู้ว้จิยัสนใจ

ในการศึกษาว่า ปจัจยัด้านใดที่มีผลต่อการใช้บริการในสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลงิในสถานที่ต่างๆ ซึ่งงานวิจยัน้ี           

จะเป็นผลใหผู้ป้ระกอบการนําขอ้มลูในการวจิยัน้ี เพื่อพฒันา และปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อใหส้อดคลอ้ง และ

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนัได ้อกีทัง้ทําใหธุ้รกจิของผูป้ระกอบการนัน้ประสบความสาํเรจ็ และ

สามารถแขง่ขนักบัสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิแห่งอื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงของผู้ใช้บริการในเขตปริมณฑล

จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ของสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิเชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล  

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการกบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล  

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 

  1.2 อายุ 

   1.2.1 15 - 23 ปี  

   1.2.2 24 - 32 ปี 

   1.2.3 33 - 41 ปี 
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   1.2.4 42 - 50 ปี 

   1.2.5 มากกว่า 50 ปี 

  1.3 สถานภาพ 

   1.3.1 โสด 

   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั  

   1.3.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย 

  1.4 การศกึษา 

   1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2 ปรญิญาตร ี

   1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5 อาชพี 

   1.5.1 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน / สถาบนัการเงนิ 

   1.5.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

   1.5.4 นิสติ / นกัศกึษา 

   1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ………………………… 

  1.6 รายไดต่้อเดอืน 

   1.6.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

   1.6.2 15,001 – 25,000 บาท 

   1.6.3 25,001 – 35,000 บาท 

   1.6.4 35,001 – 45,000 บาท 

   1.6.5 มากกว่า 45,000 บาท 

  1.7 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

   1.7.1 ผลติภณัฑ ์

   1.7.2 ราคา 

   1.7.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   1.7.4 การสง่เสรมิการตลาด 

   1.7.5 ทรพัยากรบุคคล 

   1.7.6 การสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

   1.7.7 กระบวนการ 

  1.8 คุณค่าตราสนิคา้  

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตปริมณฑล ของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และ

รายไดแ้ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลแตกต่างกนั 
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 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด ทรพัยากรบุคคล การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล  

 3. คุณค่าตราสินค้ามีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์ 

 สุวสา ชยัสุรตัน์ (2537 ได้ให้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) โดยกล่าวว่า 

ประชากรศาสตรห์มายถงึ ปจัจยัต่างๆ ทีเ่ป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรทีอ่ยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ 

ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครวั ศาสนา เชื้อชาติ สญัชาติและ

สถานภาพทางสงัคม (Social class) 

 ฉตัรยาพร เสมอใจ และมทันียา สมม ิ(2548) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์โดยกล่าว

ว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปจัจยัที่จะนํามาช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศกึษาตวัแปร

ทางด้านประชากร ที่นํามาใช้ในการวางเป้าหมายทางการตลาดที่สําคญั ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้

ศาสนา ภูมลิาํเนาและเชือ้ชาต ิ

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 คอตเลอร ์(Philip Kotler.  2006: 16) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรทีส่ามารถควบคุมได้

ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตวัแปรที่สามารถควบคุมและสนองความต้องการของลูกค้าให ้          

พงึพอใจ 

 สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2540: 29) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ องคป์ระกอบทีส่าํคญัในการ

ดําเนินงานการตลาดเป็นปจัจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่

เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด 

 รปูแบบของกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจการให้บริการ (Type of Marketing Strategy in the Service 

Business) ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 340-341) การตลาดธุรกจิบรกิารต้องใชเ้ครื่องมอืทัง้การตลาดภายใน 

ซึง่บรษิทัต้องอาศยัพนักงานเขา้ช่วยและต้องอาศยัการภายนอก โดยการสื่อสารกบัลูกค้า และการตลาดทีส่มัพนัธก์นั

ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑล ซึง่กรมโยธาธกิาร

และผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไดก้ําหนดจงัหวดัในเขตปรมิณฑล จํานวน 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดันครปฐม 

จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร ซึ่งการวจิยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัไม่ทราบ

จาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี คอื ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารใน

เขตปรมิณฑล แต่ทัง้น้ี เน่ืองจากผูว้จิยัไม่สามารถระบุจํานวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึกําหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรในการคาํนวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และ
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ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ซึง่ไดข้นาดประชากรตวัอย่างจํานวน 385 คน โดย

ผูว้จิยัไดเ้พิม่จาํนวนประชากรตวัอย่าง จาํนวน 15 คน รวมขนาดประชากรตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีทัง้สิน้ จํานวน

รวม 400 คน และใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยมขี ัน้ตอน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวิเคราะห์เรื่อง “คุณค่าตราสนิค้า และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิเชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล” สรุปผลการวเิคราะห ์และ

อภปิรายไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  

 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 235 คน พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีท่าํ

การตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 237 คน มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั32 ปี จํานวน 235 คน มี

สถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ จํานวน 294 คน มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี

จาํนวน 253 คน มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / สถาบนัการเงนิ จาํนวน 298 คน และมรีายไดเ้ฉลีย่ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

25,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 130 คน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

ผู้ใช้บริการมรีะดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย 

บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89, 3.91, 4.00, 3.88, 4.09 และ 3.89 ตามลําดบั และมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นสว่นประสมทางการตลาดระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.17 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นคุณค่าตราสนิคา้  

 การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นคุณค่าตราสนิคา้ของผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่า

ตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ความผูกพนั ความภกัด ีและสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามคดิเหน็ในอยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88, 3.55, 3.52, 3.74 และ 3.76 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจ  

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตดัสนิใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามนั พบว่า ผู้ใช้บรกิารมีระดบัความ

คดิเหน็ต่อการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ

การตดัสนิใจดา้นการรบัรูป้ญัหา ประเมนิทางเลอืก และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคีวามคดิเหน็ในอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74, 3.75 และ 3.52 ตามลําดบั และความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจดา้นการรบัสิง่เรา้ คน้หาขอ้มูล และ

การตดัสนิใจ มคีวามคดิเหน็ในอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16, 2.96 และ 3.11 ตามลาํดบั  

 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยการทดสอบสมมตฐิานจาํนวน 3 ขอ้ ดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

การศกึษา อาชพี และรายได้แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชื้อเพลงิในเขตปรมิณฑล

แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลดา้นการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย การรบัสิง่เรา้ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิ

ทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานีบรกิาร

น้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑล ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลดา้นการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย การรบัสิง่เรา้ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิ

ทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ดา้นการรบัสิง่เรา้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 33-41 ปี และอายุ 42-50 ปี ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่.05  

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการรบัรู้

ปญัหา มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 33-41 ปี และอายุ 42-50 ปี 

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการคน้หา

ขอ้มลู มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 33-41 ปี  

 ผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ด้านการ

ประเมนิทางเลอืก มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 33-41 ปี และผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีายุเท่ากบั 33-41 ปี มี

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการประเมนิทางเลอืก มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 42-50 ปี 

 ผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ด้านการ

ตดัสนิใจ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 33-41 ปี  

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นพฤตกิรรม

หลงัการซือ้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 33-41 ปี และอายุ 42-50 ปี 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั

เชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลดา้นการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย การรบัสิง่เรา้ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิ

ทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่สีถานภาพโสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มกีาร

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการรบัสิง่เรา้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั  

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการรบัรูป้ญัหา 

ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 ผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มสีถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ดา้นการคน้หาขอ้มลู มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั  

 ผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ด้านการประเมิน

ทางเลอืก ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 ผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มสีถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั  

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นพฤตกิรรมหลงั

การซือ้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผู้ใช้บรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิาร

น้ํามนัเชื้อเพลงิในเขตปรมิณฑลด้านการตดัสนิใจ ประกอบด้วย การรบัสิง่เร้า การรบัรู้ปญัหา การค้นหาขอ้มูล การ

ประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  
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 ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงั

การซือ้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่.05 

ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ดา้น

การตดัสนิใจซือ้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลดา้นการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย การรบัสิง่เรา้ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิ

ทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้น

การรบัสิง่เร้า ด้านการรบัรูป้ญัหา ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ ไม่

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่.05 

ผู้ใช้บรกิารสถานีบริการน้ํามนัที่มีอาชพีธุรกจิส่วนตวั มีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ ด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีอื่นๆ เช่น ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ / นิสติ / นกัศกึษา 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารสถานีบริการน้ํามนั

เชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลดา้นการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย การรบัสิง่เรา้ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิ

ทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรม

การตัดสนิใจเลือกใช้บริการ ด้านการรบัสิ่งเร้า มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เท่ากับ 35,001-45,000 บาท และ

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป  

 และผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายได ้25,001-35,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ดา้นการรบัสิง่เรา้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ท่ากบั 35,001-45,000 บาท และผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า 

45,000 บาทขึน้ไป 

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการรบัรูป้ญัหา 

ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่.05 

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ด้านการค้นหาขอ้มูล มากกว่าผู้ใชบ้รกิารที่มรีายได้เท่ากบั 35,001-45,000 บาท และผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้

มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

 และผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายได ้25,001-35,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ด้านการค้นหาขอ้มูล มากกว่าผู้ใชบ้รกิารที่มรีายได้เท่ากบั 35,001-45,000 บาท และผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้

มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

 ผูใ้ช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายได้แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่.05 

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีายได ้25,001-35,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้น

การตดัสนิใจซือ้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

 ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นพฤตกิรรมหลงั

การซือ้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด ทรพัยากรบุคคล การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ สามารถ

สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการ

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการรบัสิง่เรา้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านการส่งเสรมิการตลาด กบัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานี

บรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน

ระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที ่กบัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการ

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการรบัรูป้ญัหา สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นราคา กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานี

บรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัรูป้ญัหา มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน

ระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที ่

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บรกิาร และด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัรูป้ญัหา มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญั

ทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการ

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการคน้หาขอ้มลู สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสรมิการตลาด กบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการคน้หาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั 

.000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย / 

สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ กบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการคน้หาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั 

.000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการ



 10 

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการประเมนิทางเลอืก สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการประเมนิทางเลอืก มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่า

นยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย / 

สถานที่ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการใหบ้รกิาร กายภาพ กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการประเมนิทางเลอืก มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการ

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ และด้านการส่งเสรมิ

การตลาด กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านยัสาํคญั

ทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที ่ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการตดัสนิใจซื้อ มคีวามสมัพนัธ์กนั โดยมคี่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .000 โดยมี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย / สถานที่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการ

สรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจําหน่าย / สถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์กนั โดยมคี่า

นยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านกระบวนการให้บริการ กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย การรู้จกัตราสนิค้า คุณภาพการรบัรู้ ด้านความผูกพนั 

ดา้นความภกัด ีและดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.1 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผูกพนั ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการรบัสิง่เรา้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการรบัรู ้กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

สถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธ์

อยู่ในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 และคุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านความผูกพนั ด้านความภักดี และด้าน

สนิทรพัย์อื่นๆ กับการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามนั ด้านการรบัสิง่เร้า มีความสมัพันธ์กนั โดยมีค่า

นยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.2 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผูกพนั ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการรูป้ญัหา สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผกูพนั ดา้นความภกัด ีและดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัรูป้ญัหา มี

ความสมัพนัธ์กนั โดยมคี่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .000 โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.3 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผูกพนั ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการคน้หาขอ้มลู สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการรับรู้ และด้านความภักดี กับการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการคน้หาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั 

.000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความผกูพนั และดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ กบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการคน้หาขอ้มูล มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั 

.000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.4 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผูกพนั ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการประเมนิทางเลอืก สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสนิค้า ประกอบดว้ย ด้านคุณภาพการรบัรู ้และดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ กบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการประเมนิทางเลอืก มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 และคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านความผูกพนั และด้านความภกัด ีกบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการประเมนิทางเลอืก มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.5 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผูกพนั ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 

 ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผกูพนั ดา้นความภกัด ีและดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 

มคีวามสมัพนัธ์กนั โดยมคี่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.6 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ผูกพนั ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

เชือ้เพลงิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตปรมิณฑล ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 
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 ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ

ภักดี และด้านสินทรัพย์อื่นๆ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มี

ความสมัพนัธ์กนั โดยมคี่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .000 โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

 และคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นความผกูพนั กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้น

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคี่านัยสาํคญัทางสถติเิท่ากบั .000 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่า

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทําวิจยัเรื่อง “คุณค่าตราสนิค้า และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชื้อเพลงิเชื้อเพลงิของผู้ใช้บรกิารในเขตปรมิณฑล”            

มปีระเดน็ทีส่าํคญัทีส่ามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี  

  1. จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บริการ ด้านอายุ พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีอายุ

แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั โดยพบขอ้มลูดงัน้ี  

  ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่อีายุตํ่ากว่า 32 ปี มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดา้นการรบัสิง่เรา้ ดา้น

การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิาร

ทีม่อีายุ 33-41 ปี และอายุ 42 ปีขึน้ไป เน่ืองจาก กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตํ่ากว่า 32 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วงอายุวยั

ทาํงานระยะเริม่ตน้ โดยชวีติประจาํวนัส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไปกบัการทํางาน การพบปะสงัสรรคใ์นหมู่เพื่อน รวมถงึการ

ท่องเที่ยว ดงันัน้ สถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลงิจึงเป็นอกีหน่ึงสถานที่หน่ึงที่ต้องยอมรบัว่า มีสิง่อํานวยความสะดวก

มากมาย อาท ิรา้นสะดวกซือ้ทีใ่หบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง รา้นอาหารและเบเกอรี ่รวมถงึรา้นจําหน่ายเครื่องดื่มทีค่อย

ใหบ้รกิารตามความตอ้งการ ทาํใหส้ถานีบรกิารน้ํามนัจงึเป็นสถานทีท่ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนในชว่งอายุ

ดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างด ี 

 2. จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บริการ ด้านสถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มี

สถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั โดยพบขอ้มลูดงัน้ี  

  ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่สีถานภาพโสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการ ด้านการรบัสิง่เร้า ด้านการค้นหาข้อมูล และการตดัสนิใจซื้อ มากกว่าผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพสมรส / อยู่

ดว้ยกนั เน่ืองจาก บทบาทสถานภาพของบุคคลในแต่ละสงัคมนัน้มคีวามแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพโสด 

/ หมา้ย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ เน่ืองจาก กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่มภีาระหน้าที่ทางครอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบ จงึใชเ้วลาที่

เหลอืจากการทาํงานไปกบัการพบปะสงัสรรคก์นัในหมู่เพื่อน หรอืมกีารเดนิทางท่องเทีย่วในสถานทีต่่างๆ ซึง่โดยส่วน

ใหญ่จะตอ้งอาศยัยานพาหนะในการเดนิทางทัง้สิน้ ดงันัน้ กลุ่มคนเหล่าน้ีจงึมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั

โดยรวมมากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั  

 3. จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บริการ ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร

ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบขอ้มลูดงัน้ี  

  ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร ด้านการตัดสนิใจ มากกว่าผู้ใช้บริการที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจาก ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบั

การศึกษาต่างกันล้วนแต่มีความจําเป็นในการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามันที่ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม               
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หากพจิารณาถงึความถีใ่นการเขา้รบัการบรกิารของผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนันัน้อาจมกีารใชบ้รกิารทีแ่ตกต่าง

กนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตรจีะมกีารใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัตามความ

ตอ้งการของตนในขณะนัน้ทนัท ีอาท ิขาดแคลนน้ํามนัเชือ้เพลงิ ความหวิ กระหาย แต่อย่างไรกต็าม สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร

ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจะมกีารคดิพจิารณาถงึแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัก่อนการเขา้รบั

การบรกิาร เพื่อประโยชน์ดา้นความคุม้ค่าในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ นอกจากน้ี สทิธปิระโยชน์ระหว่างสถานีบรกิาร

น้ํามนัและบตัรเครดติ รวมถงึของสมนาคุณต่างๆ มผีลทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามถี่ในการ

ใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

 4. จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บริการ ด้านอาชีพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพี

แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามลาํดบั โดยพบขอ้มลูดงัน้ี 

  ผู้ใช้บรกิารสถานีบริการน้ํามนัที่มีอาชีพธุรกจิส่วนตวั มีการตัดสนิใจใช้บริการ ด้านการค้นหาข้อมูล

มากกว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มอีาชพีอื่นๆ เช่น ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ / นิสติ / นักศกึษา เน่ืองจาก ผู้ใช้บรกิารที่มอีาชพี

ธุรกจิสว่นตวันัน้ โดยสว่นใหญ่ธุรกจิจะตอ้งอาศยัยานพาหนะเป็นสว่นหน่ึงในการดําเนินธุรกจิ อาท ิเพื่อการขนส่ง หรอื

เพื่อการเดนิทางตดิต่อประสานเป็นตน้ ทาํใหม้คีวามถีใ่นการเขา้รบัการบรกิารจากสถานีบรกิารน้ํามนัค่อนขา้งสงู ดงันัน้ 

จงึมกีารคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัสถานีบรกิารน้ํามนัทีร่่วมกบับตัรน้ํามนัทีต่นถอื หรอืศกึษาเสน้ทางการเขา้รบัการบรกิาร

สถานีบริการน้ํามนัที่สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานศึกษาวิจยัของนายสุชาติ เวชสุรกัษ์. 

(2542) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างตรายีห่อ้กบัการบรกิารของสถานีบรกิารน้ํามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  

 5. จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บริการ ด้านรายได้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได้

แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิในเขตปรมิณฑลแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั โดยพบขอ้มลูดงัน้ี  

  ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายได ้25,001-35,000 บาท มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ดา้นการรบั

สิง่เรา้มากกว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายได ้35,001-45,000 บาท และระดบัรายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป เน่ืองจาก 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายได ้25,001-35,000 บาท สว่นใหญ่เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุทีอ่ยู่ตํ่ากว่า 32 ปี ซึง่การดําเนิน

ชวีติของกลุ่มผุ้ใช้บรกิารเหล่าน้ี โดยมากจะเป็นการพบปะสงัสรรค์ หรือออกท่องเที่ยวต่างจงัหวดั เน่ืองจากยงัไม่มี

ภาระหน้าทีใ่ดๆ ในทางกลบักนัผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้35,001-45,000 บาท และระดบัรายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึน้

ไป มกัจะมอีายุสงูขึน้ มภีาระหน้าทีท่างครอบครวั อาจทาํใหก้ารเดนิทางพบปะสงัสรรคล์ดลงน้อยลง 

  ผูใ้ช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัที่มรีะดบัรายไดต้ํ่ากว่า 25,000 บาท มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ด้านการ

คน้หาขอ้มูลมากกว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายได ้35,001-45,000 บาท และระดบัรายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

เน่ืองจาก ผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัรายไดต้ํ่ากว่า 25,000 บาทมคีวามถี่ในการเดนิทางค่อนขา้งสงูจากการพบปะสงัสรรค ์

การเดนิทางท่องเทีย่ว ทาํใหม้กีารคน้หาขอ้มลูสถานีบรกิารน้ํามนัทีใ่หบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร อาท ิ

ตรายีห่อ้สถานีบรกิารน้ํามนัทีม่สีทิธปิระโยชน์ร่วมกบับตัรเครดติ สถานีบรกิารน้ํามนัทีม่สีถาบนัการเงนิเพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการทาํธุรกรรมต่างๆ สถานีบรกิารน้ํามนัทีใ่หบ้รกิารหอ้งน้ําสะอาด ปลอดภยั เป็นตน้ 

  ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนัทีม่รีะดบัรายได ้25,001-35,000 บาท มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ดา้นการ

ตดัสนิใจมากกว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายได ้45,000 บาทขึน้ไป เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายได ้25,001-35,000 

บาทมกีารพบปะสงัสรรค ์หรอืออกท่องเทีย่วต่างจงัหวดั และใชย้านพาหนะในการเดนิทางทาํใหม้คีวามถีใ่นการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารค่อนขา้งสงู แต่สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายได ้45,000 บาทขึน้ไปนัน้ เริม่ใหค้วามสาํคญักบัการประหยดั

ค่าใชจ้่าย การลดระยะเวลาการเดนิทาง สง่ผลใหม้กีารโดยสารผ่านรถสาธารณะมากขึน้ อาท ิรถไฟฟ้า BTS หรอื MRT 

เป็นตน้ ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้45,000 บาทมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารทีต่ํ่ากว่าผูท้ีม่รีายได ้25,001-35,000 บาท 
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 6. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ อย่างมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงูและสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร อนัประกอบดว้ย ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั 

ระดบัปานกลาง และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายและสถานที ่มคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทาง

เดยีวกนั ระดบัตํ่า โดยผลการวจิยัพบว่า การสง่เสรมิการตลาด อาท ิการแจกของสมนาคุณ การไดร้บัเครดติเงนิคนืจาก

บตัรเครดติทีร่่วมรายการ มผีลกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้มากทีสุ่ด เน่ืองจาก 

ผูข้บัขีย่านพาหนะนัน้ มคีวามจําเป็นทีต่้องรบัการบรกิารจากสถานีบรกิารน้ํามนัในการเตมิเชือ้เพลงิใหก้บัยานพาหนะ

ของตน แต่ทัง้น้ี หากผูใ้ชบ้รกิารไดผ้ลตอบแทนอื่นนอกเหนือจากความตอ้งการโดยไม่มคี่าใชจ้่ายนัน้ กท็าํใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

มกีารรบัสิง่เรา้ในการใชบ้รกิารทีม่ากยิง่ขึน้  

 7. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัรูป้ญัหา อย่างมรีะดบันัยสาํคญั

ทางสถติิที ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อนัประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการรบัรู้ปญัหา อย่างมี

ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง โดยผลการวจิยัพบว่า กรณีมกีารเคลื่อนไหวของ

ราคาน้ํามนัลดลง จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามนัมีความถี่ในการเข้ารบัมากขึ้น ในทางกลบักนัหากการ

เคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัเพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว และหนัไปใช้บรกิารรถ

สาธารณะมากขึน้  

 8. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการคน้หาขอ้มลู อย่าง

มรีะดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง และส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนั

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายและสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ

ให้บรกิาร ด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานี

บรกิารน้ํามนั ดา้นการคน้หาขอ้มลู อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่า โดยผลการวจิยั

พบว่า ผูใ้ช้บรกิารจะมกีารค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการตลาดของแต่ละสถานีบรกิารน้ํามนัมากทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะ

ไดร้บัผลประโยชน์สว่นเพิม่จากการใชบ้รกิารปกตทิัว่ไป อาท ิการคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัของสมนาคุณ บตัรเครดติทีร่่วม

รายการ นอกจากน้ี อาจจะมกีารคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัแนวโน้มราคาน้ํามนัเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการเติมน้ํามนัเชือ้เพลงิ        

อกีดว้ย  

 9. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

ดา้นการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั 

ดา้นการประเมนิทางเลอืก อย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถติิที ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสูง และส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร อนัประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการประเมนิทางเลอืก 

อย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง โดยผลการวิจยัพบว่า ผู้ใช้บริการให้

ความสาํคญักบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพของสถานีบรกิารน้ํามนันัน้ๆ เช่น ขนาดของสถานีบรกิารน้ํามนั เครื่องมอืและ
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อุปกรณ์ภายในสถานีบรกิารน้ํามนั สาธารณูปโภคต่างๆ แมก้ระทัง่ป้ายประชาสมัพนัธ ์อนัเป็นผลใหเ้กดิการประเมนิ

ทางเลอืกจากภาพลกัษณ์ทีด่ทีีท่าํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้รบัการบรกิารในสถานีนัน้ๆ 

 10. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อนั

ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิาร

น้ํามนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง และส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ อันประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและสถานที่ ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั 

ด้านการตัดสนิใจซื้อ อย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดียวกนั ระดบัตํ่า โดยผลการวิจยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ น้ํามนัเชือ้เพลงิ โดยจะมกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารจากสถานีบรกิารน้ํามนัที่มชีื่อเสยีง เพื่อความปลอดภยัในชวีติ และยานพาหนะ นอกจากน้ี ด้านการส่งเสริม

การตลาดเป็นอกีหน่ึงปจัจยัในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร โดยจะมกีารเปรยีบเทยีบผลประโยชน์สว่นเพิม่ทีจ่ะไดร้บัในการใช้

บรกิารครัง้นัน้  

 11. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อนั

ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร และด้านลกัษณะทาง

กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ อย่างมรีะดบั

นัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ในทศิทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้าน

กระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ 

อย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดยีวกนั ระดบัตํ่า โดยผลการวิจยัพบว่า เมื่อผู้ใช้บริการได้รบั

ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ การบรกิารทีด่ ีความสะดวกสบาย รวมถงึไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการเขา้รบับรกิารแลว้นัน้ จะ

ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มทีจ่ะมารบัการบรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิแห่งเดมิ เน่ืองจากสถานีบรกิารน้ํามนัแห่ง

นัน้ สามารถรองรบั และตอบสนองความตอ้งการของตนไดทุ้กดา้น 

 12. จากผลการศึกษาคุณค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณภาพการรับรู้ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการรบัสิง่เรา้ อย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถิติที ่

0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู และคุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนั ดา้น

ความภกัด ีและดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัสิง่เรา้ 

อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง โดยผลการวจิยัพบว่า เมื่อผูใ้ชบ้รกิารไดม้ี

เขา้รบับรกิารในสถานีบรกิารน้ํามนัแห่งใดแห่งหน่ึงแลว้ เกดิความรูส้กึรบัรูถ้งึคุณภาพโดยรวม หรอืแตกต่างจากสถานี

บรกิารน้ํามนัแห่งอื่น จนเกดิความพงึพอใจในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร จะเกดิการจดจําในตราสนิคา้นัน้ๆ ดงันัน้

เมื่อเกดิสิง่เร้าขึน้ จะทําให้ผู้ใช้บรกิารมกีารเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนัแห่งเดมิ ซึ่งสอดคล้องกบัวิรุฬ สริขิจร

โรจน์. (2544) ได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของตรายี่หอ้กบัการให้บรกิารของสถานีบรกิารน้ํามนัในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั 

 13. จากผลการศึกษาคณุค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 

ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความผกูพนั ดา้นความภกัด ีและดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการรบัรูป้ญัหา อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปาน

กลาง โดยผลการวจิยัพบว่า เมื่อผู้ใช้บรกิารได้รบัสิง่กระตุ้น อาท ิการมองเหน็ป้ายสถานีบริการน้ํามนั หรอืเมื่อเกิด

อาการตอบสนองของร่างกาย อาท ิความหวิ กระหาย จะนึกถงึสถานีบรกิารน้ํามนัทีต่นเคยเขา้รบัการบรกิารและเกดิ

ความพอใจ 

  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%C3%D8%CC%20%20%CA%D4%C3%D4%A2%A8%C3%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%C3%D8%CC%20%20%CA%D4%C3%D4%A2%A8%C3%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 14. จากผลการศึกษาคณุค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพการรบัรู ้

และด้านความภกัด ีมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการค้นหาขอ้มูล อย่างมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง และคุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กั

ตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนั และดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั 

ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ในทศิทางเดียวกนั ระดบัตํ่า โดยผลการวิจยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารจะมคีวามพยายามในการคน้หาขอ้มูลสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิที่มคีุณภาพ และการบรกิารทีป่ระทบัใจ 

อนัมผีลทาํใหเ้กดิความภกัดใีนตราสนิคา้นัน้ๆ  

 15. จากผลการศึกษาคณุค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพการรบัรู ้

และด้านสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ด้านการประเมนิทางเลอืก 

อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู และคุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กั

ตราสนิคา้ ดา้นความผกูพนั และดา้นความภกัด ีมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้น

การประเมนิทางเลอืก อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง โดยผลการวจิยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารจะมกีารเปรยีบเทยีบสถานีบรกิารน้ํามนัจากคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีไ่ดร้บั รวมถงึมกีารประเมนิ

จากชื่อเสยีงของสถานีบริการน้ํามนั จากเครื่องหมายการค้าว่าที่เป็นที่รู้จกัหรือไม่ ซึ่งมีผลกบัความปลอดภัยของ

ยานพาหนะ โดยหากไดม้กีารประเมนิองคป์ระกอบเหล่าน้ีแลว้ จะเกดิการตดัสนิใจใชบ้รกิารต่อไป  

 16. จากผลการศึกษาคณุค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 

ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความผกูพนั ดา้นความภกัด ีและดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสถานีบรกิารน้ํามนั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปาน

กลาง โดยผลการวจิยัพบว่า การตดัสนิใจนัน้อาจแบ่งออกเป็น การประเมนิความต้องการล่วงหน้า โดยมกีารคํานึงถึง

องคป์ระกอบต่างๆ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ อาท ิชื่อเสยีงของตราสนิค้า คุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่คยไดร้บั 

ลกัษณะทางกายภาพอื่น เช่น สถานีบรกิารขนาดใหญ่ สิง่อํานวยความสะดวกทีห่ลากหลาย หรอืเป็นการตดัสนิใจจาก

ความต้องการสนิค้าและบรกิารในขณะนัน้ อาท ิความขาดแคลนของน้ํามนัเชื้อเพลงิในขณะนัน้ การตอบสนองทาง

ร่างกาย อาท ิความหวิ กระหาย อาจเกดิการตดัสนิใจใช้บรกิารในทนัท ีแต่อย่างไรกต็าม ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ยงัคงมี

องคป์ระกอบเกีย่วกบัตราสนิคา้ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานีบรกิารน้ํามนั  

 17. จากผลการศึกษาคณุค่าตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 

ด้านคุณภาพการรบัรู้ ด้านความภักดี และด้านสนิทรพัย์อื่นๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกใช้บริการสถานี

บรกิารน้ํามนั ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ อย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถิตทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 

และคุณค่าตราสนิค้า อนัประกอบดว้ย ดา้นความผูกพนั มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานีบรกิาร

น้ํามนั ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่า โดยผลการวจิยั

พบว่า สถานีบริการน้ํามนัที่มีตราสนิค้าที่แขง็แกร่ง และเป็นที่รู้จ ักจะมีการปรบัปรุง พฒันาสถานีบริการน้ํามนัให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เมื่อผู้ใช้บรกิารเขา้รบัการบรกิารแล้วนัน้ เกดิความ          

พงึพอใจ และมพีฤตกิรรมหลงัการซือ้ คอื การเขา้รบัการบรกิารจากสถานีบรกิารน้ํามนัยีห่อ้นัน้ๆ อย่างต่อเน่ือง  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานี

บรกิารน้ํามนัเชื้อเพลงิในเขตปรมิณฑล เพื่อนําผลที่ได้จากการทําวจิยัมาเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาวิจยัในครัง้น้ี  

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาธุรกจิต่อไป 
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 2. ควรทําการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอการใช้บรกิารสถานีบริการน้ํามนัเขตปรมิณฑล 

เพื่อนําผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัมาใชใ้นการพฒันา และปรุงกลยุทธท์างการตลาด อนัเป็นผลใหเ้พิม่จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร และ

สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

 3. การจดัทําวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไม่ไดม้กีารเจาะจงตราสนิค้าของสถานีบรกิารน้ํามนัเชื้อเพลงิแห่งใดแห่ง

หน่ึงในเขตปรมิณฑล ดงันัน้ ควรมกีารทาํวจิยัเปรยีบเทยีบระหว่างสาขา หรอืตราสนิคา้ของสถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ

ในเขตปริมณฑล เพื่อที่จะนําข้อมูลในการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีบริการน้ํามันของแต่ละ

ผูป้ระกอบการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจ ัย ผู้วิจ ัย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมถงึให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็ความสาํคญัของการศกึษามาโดยตลอด 

และสนบัสนุน รวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้น เพื่อเอือ้อาํนวยใหผู้ว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาอย่างเตม็ที ่และเสรจ็สมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน

ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนให้ประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ให้ความเมตตาด้วยดี

เสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผูม้ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แด่บดิามารดา และ

ครอบครวั รวมถงึบรูพคณาจารยท์ุกทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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