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ABSTRACT 

Factors influencing the customer decision to use Bangchak oil service station in 

Bangkok 

Miss Thimapom Suksen 
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The research was a study of factors affecting the customers' decision to use 

Ba.ngchak Oil service stations in Bangkok. The objectives of research were: (I) to study the 

personal factors affecting the decision to use services at Bangchak Oil service stations in Bangkok; 

(2) to study marketing mix factors inlluencing the decision to use Bangchak Oil service stations in

Bangkok. The sample group consisted of 400 randomly selected samples who lived in Bangkok. 

The tools used in this research were questionnaires. The data analysis used statistics analysis, which 

comprised percentage. mean. standard deviation, I-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple 

Regression Analysis. The results were summarized as follows: (I) the customers based on gender, 

marital status, occupation, educational level and incomes had different decisions to use Bangchak 

Oil service stations; (2) services marketing mix factors consisted of marketing promotion factors, 

process factors, price factors, physical evidence factors had a different influence on the decision to 

use Bangchak Oil service srations at significant 0.05 level. 

Keywords: marketing mix, decisions, Bangchak Oil service stations 



 

  

กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ฉบบับน้ีสาํเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยความช่วยเหลืออย่างดียิง่ ดว้ย

ความกรุณาอยา่งสูงของ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้หค้าํปรึกษา คาํแนะนาํและ

เสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ตลอจนตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนทาํใหง้านวิจยั

ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 กราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีใหค้วามรู้แก่ผูวิ้จยัจน

สามารถนาํความรู้มาใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี ขอบพระคุณอาจารย ์ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย ์

ดร.ธิติมา ปิยะศิริศิลป์ อาจารย ์ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว 

และเพื่อน ๆ ทุกคน ซ่ึงเป็นทั้งแรงบนัดาลใจคอยใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมในการทาํวิจยัคร้ังน้ี

สาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น

ส่วนสาํคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จนทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 อน่ึง ผูวิ้จยัหวงัวา่ งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษา

งานวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูวิ้จยักราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 ปัจจุบนัยานพาหนะถือว่าไดเ้ป็นส่ิงสําคญัส่ิงหน่ึงในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง

ส่วนตวัหรือการขนส่งสินคา้ สืบเน่ืองจากประเทศไทย การคมนาคมสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า MRT 

BTS ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ประเทศ ทาํให้รถยนตร์ถือเป็นการเดินทางหลกัของประเทศ ซ่ึงส่ิงท่ีขาด

ไม่ไดเ้ลยท่ีมาควบคู่กบัยาพาหนะคือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  และเน่ืองจากปัจจุบนัมีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนั

เช้ือเพลิงมากขึ้น เพื่อเดินทางและการขนส่งสินค้าจึงทาํให้มีสถานีบริการนํ้ ามันต่าง ๆ เกิดขึ้น

มากมาย เพื่อช่วงชิงลูกคา้โดยแต่ละแบนด์ต่างพยายามสร้างกลยุทธ์การขายและเพิ่มช่องทางในการ

จดัจาํหน่ายเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงการใชบ้ริการไดดี้ยิ่งขึ้น เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลง

ไป สถานีบริการนํ้ ามนัจึงตอ้งปรับให้ทนัต่อความตอ้งการ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัสถานีบริการ

นํ้ามนัไม่เพียงแต่จาํหน่ายนํ้ามนั แต่ยงัมีธุรกิจอ่ืนเพิ่มขึ้นในสถานีบริการอีกดว้ย และจะเห็นไดว้่าใน

ยคุน้ีสถานีบริการกลายเป็น “ยคุธุรกิจคา้ปลีก” ท่ีคบัคัง่ไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ไล่มา

ตั้งแต่ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหารจานด่วน ท่ีเหล่าแบนด์ดงัเล็งเห็นโอกาสในการเติบโต

เขา้มาเปิดสาขาเป็นจาํนวนมาก เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการ ทาํให้สถานี

บริการนํ้ ามนัในปัจจุบนัไม่เพียงแค่ขายนํ้ ามนัเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัตอ้งให้ความสาํคญักบัธุรกิจนอน

ออยล์ (Non-oil) อีกด้วย (Biznews Aril 24, 2019)  โดยแต่ละแบนด์ต่างพยายามปรับปรุงพฒันา

สถานีบริการนํ้ ามนัให้ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในเร่ืองของการขยายสาขาควบคู่กับการ

พฒันาธุรกิจนอนออยล ์ 

 สถานีบริการนํ้ ามนับางจากในปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการแบ่งเป็นสองประเภทคือ สถานีบริการ

ท่ีเปิดให้ลูกคา้เติมนํ้ ามนัเองโดยจะมีส่วนลดให้ประมาณ หกสิบสตางคต่์อลิตร และประเภทท่ีสอง

คือ สถานีบริการแบบมีพนักงานบริการ ซ่ึงราคาจะตามมาตรฐานทั่วไปไม่มีส่วนลด โดยใน

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาในส่วนของสถานีบริการแบบมีพนักงานให้บริการเท่านั้น ในส่วนของ

นํ้ามนัท่ีทางสถานีบริการนํ้ามนับางจากจาํหน่ายในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนํ้ามนัดีเซล 

และกลุ่มนํ้ ามนัเบนซิน ซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีแบ่งประเภทนํ้ ามนัออกเป็นดังน้ี กลุ่มนํ้ ามนัดีเซลแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทคือ ดีเซลบี 7 ดีเซลบี 10 ดีเซลบี 20 และดีเซลเกรดพรีเม่ียม ส่วนในกลุ่มของ

นํ้ ามนัเบนซินแบ่งออกเป็น 5 ประเภทเช่นกนั คือ เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล ์95 แก๊สโซฮออล ์91 แก๊ส

โซฮอล ์E20 แก๊สโซฮอล ์E85 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทางสถานีบริการนํ้ ามนับางจากมีจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์



 

  

หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไม่เพียงแต่ทางสถานีมีจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั

ท่ีหลากหลายเท่านั้น ทางสถานียงัมีธุรกิจคา้ปลีก หรือธุรกิจนอนออยล์ (Non-Oil) อีกด้วย ซ่ึงใน

ปัจจุบนัทางสถานีบริการนํ้ามนับางจากไดมุ้่งเนน้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการมากขึ้น โดยไดทุ้่มงบ

ลงทุนกว่า 1,700 ลา้นบาทเพื่อท่ีจะขยายสาขาและลงทุนในธุรกิจนอนออยล ์(Non-oil) ใหเ้พิ่มมาก

ยิ่งขึ้ น ในส่วนของธุรกิจนอนออยล์ในปัจจุบันท่ีมีจําหน่ายในสถานีบริการนํ้ ามันบางจากมี

หลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น สพาร์ท ร้านกาแฟอินทนิน มินิบ๊ิกซี ร้านวราภรณ์ เคอร่ี และอ่ืนๆ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาคน้ควา้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพ เพื่อนาํผลท่ีไดเ้ป็น

แนวทางในการนําไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการให้บริการของสถานีบริการนํ้ ามันให้สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ขึ้น 

 

คําถามการวิจัย 

 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจากในกรุงเทพมหานคร มี

อะไรบา้ง 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจาก ในกรุงเทพมหานคร มีปัจจยัอะไรบา้ง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสถานีบริการนํ้ามนับางจาก

ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



 

  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับาง

จากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการทาํวิจยัไดมี้กาํหนดตวัแปรตน้  และ

ตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ             

                                                                                                    
กรอบแนวคิด 

 

 

                                           

                                             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นกระบวนการ 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(Kotler, 2000) 

H1 

H2 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. อาชีพ 

5. ระดบัการศึกษา 

6. รายไดต่้อเดือน 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 

 

การตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการน้ํามันบางจากใน

กรุงเทพมหานคร 
1.การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

2. การแสวงหาขอ้มูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การตดัสินใจซ้ือ 

5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 

 

(Kotler, 2000) 



 

  

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตในการวิจัย 

 

 1. งานวิจัยฉบับน้ีทาํการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่การศึกษาด้าน 

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านบุคคลกร ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 

 2. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ณ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 5,666,264 คน ( สาํนกัทะเบียนกลาง )  

 3. กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทราบ

จาํนวนประชากรแน่ชัด จึงได้ใช้สูตรในการคาํนวณหาตวัอย่างประชากรของ Taro Yamane ซ่ึง

คาํนวณไดจ้าํนวน 400 ตวัอยา่ง และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage sampling)  

 4. การวิจยัใชวิ้ธีเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีแบบสอบถามออนไลน์

โดยใชร้ะยะเวลารวม 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 –มีนาคม พ.ศ. 2563  

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นบุคคลกร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัมนับางจากใน

กรุงเทพมหานคร 

 



 

  

นิยามคําศัพท์ 

 

  ผูวิ้จยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัทเ์พื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ของผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดนํ้ ามนัท่ีจาํหน่าย เช่นกลุ่มดีเซล 

ดีเซลบี 7 ดีเซลบี 10 ดีเซลบี 20 และดีเซลเกรดพรีเม่ียม กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล ์95 แก๊สโซฮออล์ 

91 แก๊สโซฮอล ์E20 แก๊สโซฮอล ์E85 

ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ราคานํ้ ามนัท่ีจดัจาํหน่ายสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีจดัจาํหน่าย 

เช่น ราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีราคาถูกกวา่ เม่ือเทียบจากราคาจดัจาํหน่าย

ในต่างจงัหวดั  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการ ใน

ท่ีน้ีคือ สถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด หมายถึง การใชก้ลยทุธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้

ตดัสินใจใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านบุคคากร หมายถึง พนักงานท่ีให้บริการ  ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการ

เจรจาสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ีรวดเร็ว  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจได ้ มีการมา

ซ้ือซํ้า และมีการบอกต่ออีกดว้ย 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เช่น  การตกแต่งสถานีสะอาด ปลูกตน้ไม ้ดอกไม ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งสุขาท่ีสะอาด  

ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน

ดา้นการบริการท่ีนาํเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

ร้านค้าปลีก หมายถึง ร้านท่ีอยู่ภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร เป็นตน้ 

สถานีบริการน้ํามัน หมายถึง สถานท่ีจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และให้บริการในรูปแบบอ่ืน 

ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ตูห้ยอดเหรียญ ATM  

ธุรกจินอนออยล์ (Non-oil) หมายถึง ร้านคา้อ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสถานีบริการนํ้ามนั 



 

  

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับาง

จาก ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถนาํมาปรับกลยุทธ์และวางแผนการตลาดกบั

กลุ่มเป้าหมายไดเ้พิ่มมากขึ้น 

 2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถนาํมาปรับ

เป็นกลยทุธ์และวางแผนการตลาดได ้

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 

  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของ

ผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อนํามาประกอบการนําเสนอผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 

2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานีบริการ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

2.6 ประวติับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

 

ป้ัมนํ้ามนัท่ีเป็นของคนไทยแห่งแรกเปิดจาํหน่ายวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2503 โดยใชช่ื้อตรา

สัญลกัษณ์ “สามทหาร” เพื่อดาํเนินการจดัหา กลัน่นํ้ ามนั และสถานีบริการการนํ้ ามนั โดยตั้งเป็น

องคก์าร รัฐวิสาหกิจ ต่อมาในยุควิกฤตการณ์นํ้ ามนัโลกคร้ังท่ี 1 ในช่วงปี พ.ศ.2516 –ปี พ.ศ. 2517

นํ้ ามนัมีราคาแพงและขาดแคลนทัว่โลกไทยไดรั้บผลกระทบอย่างหนักเพราะไม่มีแหล่งพลงังาน

เป็นของตวัเอง รัฐบาลจึงเร่ิมดาํเนินการจดัหาแหล่งพลงังานเช้ือเพลิงโดยไดมี้การตรา พรบ.การ

ปิโตรเลียมไทย (อกธ) ขึ้นปีพ.ศ.2521 เพื่อดาํเนินการบริหารจดัการปิโตรเลียมของไทย ต่อมาป้ัม

สามทหารค่อยๆเลือนหายไป เปล่ียนมาแป็น ป้ัมนํ้ามนัปตท. ( longtunman, 2562 ) 

โรงกลั่นนํ้ ามันดิบในประเทศไทยปัจจุบันมี 6 บริษทั ดังน้ี 1) บริษทั ไทยออยล์ จาํกัด 

(มหาชน) (TOP) 2) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) 3) บริษทั สตาร์

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) 5) บริษทั ไอ

อาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 6)บริษทั เอสโซ่ จาํกดั (มหาชน) (ESSO) โรงกลัน่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง

ในประเทศไทยสร้างขึ้ นมาเพื่อกลั่นนํ้ ามันเช้ือเพลิง เพื่อลดการนําเข้านํ้ ามันสําเร็จรูปจาก



 

  

ต่างประเทศ ส่วนนํ้ามนัดิบท่ีนาํเขา้สู่โรงกลัน่ไดม้าจากการนาํเขา้มาจากต่างประเทศและการขดุเจาะ

ในประเทศ โดยนํ้ามนัดิบท่ีไดม้าไม่สามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยตรงตอ้งผา่นกระบวนการกลัน่ ท่ีจะแยก

ส่วนประกอบทั้งหลายออกจากกนัโดยอาศยัจุดเดือดท่ีต่างกนั จนไดน้ํ้ ามนัสําเร็จรูป และผลพลอย

ได้ต่าง ๆ นํ้ ามันสําเร็จรูปท่ีได้จากโรงกลั่น เช่น ก๊าซหุงต้ม นํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันอากาศยาน 

นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตาและยางมะตอย  

 สถานการณ์การใชน้ํ้ ามนัในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 การใชน้ํ้ ามนัดีเซลเฉล่ียอยูท่ี่ 

68.99 ลา้นลิตร/วนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และราคาขายปลีกเฉล่ียอยู่ท่ี 26.46 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 

4.9  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2561 โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มียอดการจาํหน่าย

นํ้ ามนัดีเซล บี 20 อยู่ท่ี 122.12 ลา้นลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.5 จากเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จาก

ยอดจาํหน่ายกลุ่มภาคขนส่งสินคา้ท่ีเติบโตขึ้น และยอดการเพิ่มจาํนวนสถานีบริการท่ีจาํหน่าย

นํ้ ามนัมนัดีเซลบี 20 อย่างต่อเน่ือง โดยมีการขยายเวลาการอุดหนุนราคานํ้ ามนัดีเซลบี 20 ให้ตํ่ากว่า

ราคานํ้ ามนัดีเซลธรรมดาจาํนวน 3 บาท/ลิตร และยอดการใช้นํ้ ามนัเบนซิน เฉล่ียอยู่ท่ี 32.10 ลา้น

ลิตร/วนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เทียบกบัปี พ.ศ. 2561 ราคาขายปลีกกลุ่มนํ้ ามนัเบนซินเฉล่ียอยู่ท่ี 27.28 

บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ.2561 โดยมีชนิดของนํ้ ามนัเบนซิน

และปริมาณการใชแ้ตกต่างกนั นํ้ ามนัเบนซิน 95 คิดเป็นร้อยละ 3  ของการใชน้ํ้ ามนัในกลุ่มเบนซิน

ทั้งหมด มีการใช้เฉล่ียอยู่ท่ี 1ลา้นลิตร/วนั ลดลงร้อยละ 12.5  เน่ืองจากผูใ้ช้รถส่วนหน่ึงหันไปใช้

นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลเ์พราะรถยนตร์ในปัจจุบนัรองรับการใช้นํ้ ามนัชนิดน้ีเพิ่มขึ้น  นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์

คิดเป็นร้อยละ 97  ของการใชน้ํ้ ามนัในกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีปริมาณการใชต่้อวนัเฉล่ีย 31.11 ลา้น

ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5  โดยนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์มี 3 ชนิด คือ นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 (E10)  คิดเป็น

ร้อยละ 30 ของการใช้นํ้ ามนักลุ่มเบนซินทั้งหมด โดยมีปริมาณการใช้เฉล่ียต่อวนั 9.64 ลา้นลิตร 

ลดลงร้อยละ 5.7 ราคาขายปลีกเฉล่ียอยู่ท่ี 27.77 บาท/ลิตร นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) มีสัดส่วน

การใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 42.80  ของการใช้นํ้ ามนัในกลุ่มเบนซิน มีปริมาณการใช้เฉล่ีย 13.74 

ลา้นลิตร/วนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5  มีราคาขายเฉล่ีย 28.04 บาท/ลิตร นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) 

สัดส่วนการใชร้้อยละ 20  ของนํ้ ามนักลุ่มเบนซิน ปริมาณการใชเ้ฉล่ียต่อวนั 6.43 ลา้นลิตร เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 14.2 ราคาขายเฉล่ีย 25.03 บาท/ลิตร นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E85) คิดเป็นร้อยละ 4 ของ

ปริมาณการใช ้ปริมาณการใชเ้ฉล่ีย 1.30 ลา้นลิตรต่อวนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เน่ืองจากมีจาํนวนรถท่ี

รองรับนํ้ ามนัดงักล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบกบัปัจจุบนัท่ีสถานีบริการจาํหน่าย 1,435 แห่ง (สํานกัแผน

และนโยบายพลงังาน, 2562) 

 



 

  

 
 

ภาพท่ี 2.1 ส่วนแบ่งการตลาดของผูค้า้นํ้ามนัช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2562 

ท่ีมา: สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน (2562) 

 
จากภาพ 2.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปตท.ยงัครองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คิดเป็น

ร้อยละ 36.30 รองลงมาไดแ้ก่ เอสโซ่ร้อยละ 10.70 บางจากร้อยละ 10.30  เชลลร้์อยละ 9.40  และเช

ฟรอน (คาเทก็ซ์)ร้อยละ 6.90 ตามลาํดบั 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานีบริการ  

 

การเลือกรูปแบบการบริการสถานีบริการในปัจจุบนัถือเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ในการขยาย

สาขาเพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื่อใหธุ้รกิจประสบความเร็จได ้ในประเทศไทยมีรูปแบบการ

บริหารท่ีเป็นท่ีนิยมหลกั ๆ อยู ่3 รูปแบบดงัน้ี 

COCO คือรูปแบบการบริหารแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิบริหารงานเอง เหมาะกับ

ผูป้ระกอบการรายเล็กถึงขนาดกลาง โดยรูปแบบน้ีสามารถบริหารงานได้ง่ายและเป็นรูปแบบ

เดียวกนัทุกสาขา แต่ตอ้งแบกรับความเส่ียงจากการลงทุนขยายสาขาด้วยตวัเองและตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจธุรกิจเพื่อให้สามารถบริหารให้ครอบคลุมทุกสาขา หากผูป้ระกอบการมีแบนด์ของ

ตนเองอาจไมไ่ดรั้บความนิยมมากนกั 

22.00%

36.30%

10.70%

10.30%

9.40%
6.90%

ส่วนแบ่งการตลาดไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2562

ผูค้า้นํ้ามนัรายยอ่ย

ปตท

เอสโซ่

บางจาก

เชลล์

เชฟรอน (ไทย) หรือ คาเทก็ซ์



 

  

DODO คือรูปแบบการบริหารแบบแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นการขยายธุรกิจให้กับ

ผูป้ระกอบการรายเล็กเพื่อบริหารภายใตแ้บนด์ของตนเอง โดยมีขอ้ตกลงท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงกบัทางบริษทัท่ีเป็นเจา้ของแฟรนไชส์ เท่านั้นซ่ึงช่วยให้เจา้ของแฟรนไชส์ สามารถขยาย

ธุรกิจไดเ้ร็วยิ่งขึ้น ไม่มีปัญหาเร่ืองการลงทุน รับรายไดห้ลกัจากการขายแฟรนไชส์ และส่วนต่าง

ราคาขายนํ้ามนัเช้ือเพลิง ขอ้เสียคือ ไม่สามารถรักษาคุณภาพการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทุกสาขาได ้

และอาจไดรั้บความเส่ียงจากการสูญเสียความน่าเช่ือถือได ้หากผูท่ี้ซ้ือแฟรนไชส์ ไปไม่รักษาระดบั

คุณภาพในการใหบ้ริการ 

COSO คือรูปแบบการบริหารโดยทางบริษทัเป็นผูล้งทุนในสถานีบริการแต่ไม่ไดบ้ริหาร

เอง แต่เปิดรับสมคัรให้กบัผูท่ี้สนใจเขา้รับคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารสถานีบริการ โดยไดรั้บรายไดจ้าก

ส่วนต่างราคาขายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามเป้ายอดขายท่ีกาํหนดและจากการบริหารค่าใชจ่้ายรายเดือนให้

เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด วิธีน้ีจะทาํให้ทางบริษทัสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการตลอดจน

รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ดาํเนินการในช่ือของผูบ้ริหารแต่กรรมสิทธิเป็นของบริษทั โดยทาง

บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตลอดจนให้คาํแนะนําและการอบรมความรู้

เพื่อใหผู้ด้าํเนินการสามารถบริหารสถานีบริการไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคล เช่น เพศ 

อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทาํงาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถึง

ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ี 

สามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมา 

จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวชัร งาม

ละม่อม, 2558) ปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

เป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ได้รับความนิยมท่ีมักใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้า ผูบ้ริโภค การแบ่งตลาด 

เน่ืองจากตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีช่วยบ่งช้ีตลาด เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

และเป็นตวัช้ีวดัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความง่าย ชดัเจน และสะดวกต่อ การจดักลุ่ม ดงัน้ี(ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 41-42)  

1. เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายจะมีความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น 

ร่างกาย ดา้นความคิด จิตใจ หรือแมแ้ต่ในดา้นอารมณ์ ดา้นความรู้สึก 

 



 

  

1. อายุ (Age) อายุเป็นส่ิงท่ีกําหนดว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ชีวิตมากน้อย

เพียงใด ความแตกต่างของช่วงอายุก็จะทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนั ซ่ึงช่วงอายุนั้นจะมีผลต่อทั้ง

ความคิดหรือพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 

 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการ ตดัสินใจ

ของบุคคล เน่ืองจากวิธีคิด ทศันคติ ความจาํเป็น หรือแนวทางการตดัสินใจ หรือบุคคลท่ีมีอิทธิต่อ

ความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่างกนัตามแต่สภาพการสมรส เช่น บุคคลท่ีมีสถานภาพโสด จะมี

อิสระทางความคิด สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองเพียงลาํพงั การตดัสินใจต่างๆ ไดอิ้สระและใช ้

เวลานอ้ยกวา่คนท่ีสมรสแลว้ เป็นตน้ 

4. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกน เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ 

และสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนกังานท่ีทาํงานในบริษทัต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซ้ือ

สินคา้เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อสร้างภาพพจน์ให้กบัตวัเอง 

เป็นตน้  

 5. รายได้ (Income) ระดับรายได้จะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมหรือรูปแบในการดาํเนิน

ชีวิต การเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เช่น คนท่ีมีรายได้น้อยก็จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูกกว่าคนท่ีมี

รายไดเ้ยอะ เป็นตน้ 

  6. การศึกษา  ( Education) ระดบัการศึกษาเป็นอีกหน่ึงท่ีมีอิทธพลต่อความดิดหรือทศันคติ

ของแต่ละบุคคล การท่ีคนมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ย่อมทาํให้ความคิดและทศันคติแตกต่าง

กันไปด้วย คนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงย่อมทําให้มีความคิดและทัศนคติท่ีดีกว่าคนท่ีมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวา่ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 

7Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ไดว้างไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจบริการ ซ่ีงใช้ส่วนประสมการตลาด (Marking Mix) หรือ 7Ps ท่ีต่อยอดมาจาก 4Ps มาใช้

กําหนดกลยุทธการตลาด ประกอบได้ด้วย Product, Price, Place, Primition, People, Physical 

Evidence and Process  

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ

ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ือง

เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้



 

  

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง

ของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี

แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์สําคญักจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 

สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

2. ดา้นราคา ( Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคทาํการประเมิน

ทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา

น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืนๆ สําหรับการตดัสินใจอย่าง

กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวข้อง

สําหรับสินคา้ฟุ่ มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน

คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ

ตลาดในการทาํใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนว่า

สินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทาง

ท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม

สวยชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ทาํให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่านาํไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์

เก็ต 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริม

การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกั

ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้

และมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัว่า

การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 
5. ด้านบุคคลากร  (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น

ความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี

ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็น

แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแลการนาํเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายาม



 

  

สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่

ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ี

รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั

ในดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจของผู้บริโภค 

นักการตลาดได้ให้ความสนใจศึกษาขั้นตอนของการตดัสินใจของผูซ้ื้อว่าจะซ้ือสินคา้

หรือไม่ เพื่อท่ีจะพิจารณาดูว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวการตดัสินใจของผูซ้ื้อนักการตลาดจะ

สามารถจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อไดอ้ย่างไรบา้ง 

ตามปรกติผูซ้ื้อจะมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้

ห รื อ ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม ต้อ ง ก า ร  (Need arousal or Problem recogntnio) ก า ร แ ส ง ห า ข้อ มู ล      

(Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตดัสินใจซ้ือ  (Purchase 

Decision) และ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  (Postpurchase behavior) มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน

ดงัน้ี (Kotler, 2000) 

1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 

               ในขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ

ซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาํเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก 

                     (1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายนํ้า เป็นตน้ 

                     (2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม

ทางการตลาด (4 P's)เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ - กิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได,้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้ 

               2. การแสวงหาขอ้มลู (Information Search) 

               เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการแลว้ ลาํดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะ

ทาํการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 

                     (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมี

ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 

                     (2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามส่ือ

ต่างๆ พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์



 

  

                     (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินคา้

หรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

                     (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวัของ

ผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน 

               3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

               เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการประเมินทางเลือก โดย

ในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน เช่น 

ยีห่อ้ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย   เป็นตน้ 

               4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

               หลงัจากท่ีไดท้าํการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ 

ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

                     (1) ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision) 

                     (2) ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 

                     (3) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 

                     (4) เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 

                     (5) วิธีการในการชาํระเงิน (Payment-method Decision) 

               5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 

               หลงัจากท่ีลกูคา้ไดท้าํการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งทาํ

การตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้ทาํการ

เปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ี

คาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้

ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซํ้ า หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณ

ค่าท่ีไดรั้บจริงตํ่ากว่าท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ 

ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย 

               ดว้ยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากท่ีลูกคา้

ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้ โดยอาจจะทาํผ่านการใชแ้บบสาํรวจความพึงพอใจ หรือจดัตั้งศูนยรั์บ

ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เป็นตน้ 

               จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปไดว้า่ การตดัสินใจ  เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจว่า

จะซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยั คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้  สังคมและกลุ่มทางสังคม 

ทศันคติของผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส 



 

  

 

2.6 ประวัติบริษัท   

 

 

ภาพท่ี 2.2 โลโกป้ั้มนํ้ามนั บางจาก  (บมจ.บางจาก คอปอร์เรชัน่ ) 

ท่ีมา: https://www.bangchak.co.th/ 

 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.

2527 โดยคณะรัฐมนตรีมีอนุมติั ในสมยั ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เพื่อดาํเนินงานกิจการโรง

กลัน่นํ้ ามนับางจาก จากเดิมท่ี บริษทั ซัมมิทฯ ได้ดาํเนินธุรกิจแต่ไม่สามารถทาํตามเง่ือนไขตาม

สัญญาได ้ทางรัฐบาลจึงยดึโรงกลัน่คืน และไดก่้อตั้ง บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั ขึ้นเพื่อดาํเนิน

กิจการต่อ  เพื่อสานต่อภาระกิจสําคญัท่ีทางรัฐบาลไดม้อบให้คือ ดูแลความมัน่คงดา้นการพลงังาน

เป็นเคร่ืองมือในการทาํงานเพื่อประโยชน์ของคนไทย โดยบริษทัฯไดก้าํหนดความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เป็นบริษทัไทยท่ีมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเลียมสอดคลอ้งกบัประโยชน์ส่วนรวม 

2. เป็นบริษทัทีมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของคนไทย   

ดว้ยประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ีเนน้ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกัและแนวคิดในการพึ่งพา

ตวัเอง ตลอดจนสร้างสรรคว์ฒัธรรมของบริษทั โดยปลูกฝังพนกังานทุกคนประพฤติตนให ้“เป็นคน

ดี มีความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น” ภายในระยะเวลา 5 ปี บริษทัฯ สามารถเปล่ียนกิจการท่ี

ประสบภาวะขาดทุนมาเป็นกาํไรระดับ 500-800 ลา้นบาท/ปี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ร่วมกับ

สหกรณ์การเกษตรจดัตั้งป้ัมสหกรณ์ขึ้นเป็นท่ีแรก ท่ีอาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรบุรี และได้

กาํเนิดโครงการ “นํ้ ามนัแลกขา้ว” และขยายไปสู่การสนบัสนุนให้ชุมชนเป็นเจา้ของป้ัมนํ้ ามนับาง

จาก ร้านคา้ รถขนส่งนํ้ ามนั และร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ โดยบริษทัมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ และการ

บริหารธุรกิจชุมชนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ อีกทั้งเป็นการขยายตลาดคา้ปลึกของบริษทัไดอี้ก

ทางหน่ึงดว้ย  

 



 

  

 
 

ภาพท่ี 2.3 ป้ัมนํ้ามนัสหกรณ์ อ.ศรีประจนัต ์สุพรรบุรี (บมจ.บางจาก คอปอร์เรชัน่ )  
 ท่ีมา: https://www.bangchak.co.th/ 

 

 พ.ศ.2534 ทางบริษทัได้ผลิตและจดัจาํหน่าย บางจากกรีน นํ้ ามนัเบนซินเขียวใสไร้สาร

ตะกัว่ และบางจากดีเซล 357 นํ้ ามนัดีเซลกาํมะถนัดาํ เป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงไดเ้ปิดสถานี

บริการนํ้ ามนัท่ีเป็นของบริษทัดาํเนินการเองแห่งแรกท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยาถนนนทางรถไฟสายเก่า 

ตรงขา้มโรงกลัน่บางจาก และในปี พ.ศ. 2535 เปิดป้ัมนํ้ ามนัท่ีดาํเนินการโดยผูค้า้รายแรกคือ ป้ัม

สวสัดิการทหารอากาศ ดอนเมือง จาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก ณ ส้ินปี พ.ศ. 2535 มีจาํนวน 

40 แห่ง ซ่ึงในปี พ.ศ.2536 ไดเ้ปิดสถานีบริการท่ีประเทศ สปป ลาว. และเพิ่มกาํลงัการผลิตมากขึ้น

เป็น 120,000 บาร์เรล/วนั   

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ปัมนํ้ามนับางจากท่ี สปป.ลาว (บมจ.บางจาก คอปอร์เรชัน่ )   
ท่ีมา:https://www.bangchak.co.th/ 

 

ต่อมาไดห้ันมาพฒันาธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ โดยไดเ้ปิดร้านเลมอนกรีนแห่งแรกท่ี

ป้ัมบางจากสาขาถนนบางนา-ตราด กม.13 ในปี พ.ศ. 2537 และไดเ้ร่ิมจาํหน่ายนํ้ ามนัไร้สารตะกัว่ 

ISO Green และหุ้นบางจากเข้าจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ท่ี



 

  

ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแปรรูป บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) จากรัฐวิสห

กิจเป็นบริษทัธุรกิจเอกชน ในปี พ.ศ.2544 ทางบางจากไดท้ดลองจาํหน่ายนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 ท่ี

สถานีบริการนํ้ ามนั 4 แห่งแรกในกรุงเทพฯ โดยนาํเอทานอลผสมกบันํ้ ามนัเบนซินในอตัราส่วน 

ร้อยละ 10  และไดพ้ฒันานํ้ ามนัดีเซล บี 2 ในปี พ.ศ. 2547 และสร้างโครงการจาํหน่ายผ่านสถานี

นํ้ ามนับางจากในจงัหวดัเชียงใหม่ และเปิดขายนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 อย่างเป็นทางการ และในปี 

พ.ศ.2548 สถานีบริการนํ้ ามนับางจากมีสถานีบริการนํ้ ามนั 600 แห่ง และเป็นสถานีบริการชุมชน

จาํนวน 547 แห่ง และทางบริษทัไดพ้ฒันาต่อมาเร่ือยๆ ตามลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. 2549 เปิดร้านการแฟนอินทนินแดละเปิดตวับตัรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอลค์ลบั 

พ.ศ. 2551 เปิดจาํน่ายนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 ในสถานีบริการนํ้ ามนับางจากจาํนวน 5 แห่ง 

และเปิดตวัจาํหน่ายนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 ในสถานีบริการนํ้ามนับางจาก 2 แห่ง  

พ.ศ. 2555 เปิดตวัสถานีบริการนํ้ ามนัขนาดใหญ่ Flagship ในรูปแบบ Green Station เป็น

แห่งแรก พร้อมเปิดตวับตัรสมาชิกดีเซลคลบั 

พ.ศ. 2560 เปล่ียนช่ือบริษทั เป็น บริษทับางจาก คอร์ปอเรชั่น จาํกัด(มหาชน) และเปิด

สถานีบริการนํ้ามนัครบวงจรรูปแบบใหม่ Greennovation Experience  

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 สถานีบริการนํ้ามนับางจากในปัจจุบนั (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2561)  

ท่ีมา: https://mgronline.com/business/detail/9610000115095 

 

 

 



 

  

2.7 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

  

 ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพและปริมณฑล เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ี

มีส่วนประกอบและมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีงานวิจยัหลายเล่มไดท้าํการศึกษาไว ้แต่

เน่ืองจากการจะหยิบยกงานทุกช้ินขึ้นมาพิจารณาเป็นส่ิงท่ีทาํได้ยาก ดังนั้นผูวิ้จัยจึงได้หยิบยก

ผลงานวิจยัในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีและมีความเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัช้ินน้ีมากท่ีสุด  

จากการศึกษาของ นาถลดา ศรีขจร (2558)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.และ เชลล ์โดยไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นผูท่ี้เคยใช้

สถานีบริการนํ้ ามนัทั้ง 2 แห่งภายใน 3 เดือน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มละ 232 คน รวม 464 

คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อย

ละ 53. โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คอดเป็นร้อยละ 50.40 อายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 

34.50 และรายไดส่้วนใหญ่พบว่าส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 34 ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มให้ความสาํคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจต่างกนั คือ กลุ่มผูบ้ริโภค

สถานีบริการนํ้ ามนัเชลล์ จะให้ความสําคญัเร่ืองราคาเป็นสําคญั ในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ

สถานีบริการ ปตท.จะใหค้วามสาํคญัปัจจยัหลกั ๆ ตามลาํดบั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นบุคคลากร 

 

จากการศึกษาของ มนสินี พฒันสุวรรณ และคณะ (2560) ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเขา้ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนัเอสโซ่ ของประชากรในจงัหวดันนทบุรี  โดยงานวิจยัไดเ้ก็บ

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน จากประชากรท่ีใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัเอสโซ่ในจงัหวดันนทบุรี

จาํนวน 20 สถานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 20-29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท/เดือน ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการเป็นความสําคญัอนัดับหน่ึง รองลงมาคือปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจยัคุณภาพบริการจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ดา้น

อาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกนั จาํแนกตามพฤติกรรม ประเภทของรถท่ีใช ้จาํนวนเงินในการเติม

นํ้ ามนั ช่วงเวลาเติมนํ้ ามนัของผูใ้ชส้ถานีบริการเอสโซ่ โดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือวิเคราะห์

ความแตกต่างกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยภาพรวมทุก



 

  

ดา้นไม่แตกต่าง จาํแนกตามพฤติกรรม จาํนวนเงินในการเติมนํ้ ามนั บริษทันํ้ ามนัท่ีเลือกเป็นหลกั 

ช่วงเวลาเติมนํ้ามนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั 

 

 จากการศึกษาของ ท่องนที อุปละกูล (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค

อย่างย ัง่ยีนของคนวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกสถานีบริการนํ้ ามนั โดยได้เก็บ

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 400 คน  โดยไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผุบ้ริโภค

ทัว่ไป กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นส่ิงนาํเสนอทางกายภาพและปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการไม่

แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการพบว่าใหค้วามสาํคญัแตกต่างกนั โดยมีความแตกต่าง

ตรงปัจจยัดา้นความชาํนาญและความรวดเร็วดา้นการใหบ้ริการ 

 

 จากการศึกษาของ สุลีรัตน์ บุตรดา (2557) ไดศึ้กษาทศันคติดา้นการเลือกใชบ้ริการนํ้ ามนั

ของผูบ้ริโภคโดยไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จาํนวน 212 คน เป็นเพศหญิงจาํนวน 188 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 36-50 ปี มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่ทาํงานเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 

มากกว่า 45,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ทัศนคติในการเลือกใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดดา้น การส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน้อย

ท่ีสุด และจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด 

 

 จากการศึกษาของ ดวงฤดี อุทัยหอม (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการนํ้ ามนั

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา โดยไดเ้ก็บ

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 426 คน ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัอยู่ในระดบักลาง และการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดับมาก ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑมี์ความสําคญัมากท่ีสุด ในส่วนของการให้บริการของพนกังาน สถาท่ี การ

ส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้ริการของธุรกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริกานํ้ามนัในระดบัปานกลาง  



 

  

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การดาํเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัของบางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยผูวิ้จยั

ไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 

3.3 สมมติุฐานการวิจยั 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

3.5 วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.6 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ณ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 5,666,264 คน ( สาํนกัทะเบียนกลาง ) 

 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยการ ใช้

การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( multi-stage sampling) โดยดาํเนินการดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย ( Simple random sampling )โดยวิธีจบัฉลากแบบ

ไม่ใส่คืนกลบั โดยการเขียนจาํนวนเขตภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมดจาํนวน 50 เขต มว้นใส่

ภาชนะแลว้ทาํการจบัหมายเลขจาํนวน 5 เขต ดงัน้ี เขตบางแค เขตทวีวฒันา เขตตล่ิงชนั เขตบางกะปิ 

และเขตบางนา  

  ขั้นท่ี  2  สุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการแบ่งชั้นภูมิ โดยนําประชากรใน 5 เขตท่ีจบั

ฉลากไดม้าทาํการสุ่มตามตารางดงัน้ี 

  



 

  

 

เขต จาํนวนประชากร การสุ่มตวัอยา่ง จาํนวนประชากรตวัอยา่ง 

บางแค 193,401 400x34 % 136 

ทวีวฒันา 23,040 400x4 % 16 

ตล่ิงชนั 104,779 400x19% 76 

บางกะปิ 146,108 400x26% 104 

บางนา 90,125 400x17% 68 

รวม 557,453 100% 400 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการสุ่มตวัอยา่งประชากร 

 

 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของTaro Yamane 

เน่ืองจากจาํนวนประชากรมีขนาดใหญ่และทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 

   

   n =  
𝑁𝑁

1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2
 

 

โดยท่ี  n  คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 N  คือ ขนาดประชากร 

 e  คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่95% สัดส่วน 

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

n =  
557,453

1+557,453(0.05)2  

 

n = 400  ตวัอยา่ง 

 

3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย 

ตวัอิรสะ (ตวัแปรตน้) และตวัแปรตาม ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี คือ 

3.2.1 ตัวแปรอสิระหรือตัวแประต้น ( Independent Variables)  

1.ปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบดว้ย 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ



 

  

 3.อาชีพ 

 4.ระดบัการศึกษา 

 5.รายไดต่้อเดือน 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการบริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 2.ปัจจยัดา้นราคา 

 3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

 5.ปัจจยัดา้นบุคลากร 

 6.ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 7.ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดงัน้ี 

 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

 2. ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

 3. การประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 

 4. ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจากใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจากใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 1.3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับาง

จากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 



 

  

 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 1.5 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับาง

จากในกรุงเทพมหานครและแตกต่างกนั 

 1.6 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับาง

จากในกรุงเทพมหานครและแตกต่างกนั 

  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก

ในกรุงเทพมหานคร 

 2.2 ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากใน

กรุงเทพมหานคร 

 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 2.5 ปัจจยัดา้นบุคคลากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก

ในกรุงเทพมหานคร 

 2.6 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 2.7 ปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับาง

จากในกรุงเทพมหานคร 

 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย   

 

 สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิ้จยั

ไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก

ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 



 

  

 แบบสอบถามส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อาชีพ, การศึกษา,  และรายไดโ้ดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือก

คาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 1 จะมีหลายคาํตอบใหเ้ลือกในลกัษณะปลายปิด 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย,ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการขาย,ปัจจยัดา้นบุคลากร,ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ ามนับางจากของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  การรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการ

ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริการ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ และด้าน

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  เป็นการประเมินระดบัความเห็น มีลกัษณะ

คาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

 5 หมายถึง  ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด    

 4 หมายถึง   ความเห็นดว้ยมาก   

 3  หมายถึง   ความเห็นดว้ยปานกลาง    

 2  หมายถึง    ความเห็นดว้ยนอ้ย 

      1  หมายถึง   ความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

การจดัชั้นหรือเกณฑข์องเบส (Best, John W., 1977) คะแนนเฉล่ียสาํหรับแต่ละรายการวา่อยู่ระดบั

ใด ใชวิ้ธีการดงัน้ี 

 อนัตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

 

     =  
5−1
5

 

     = 0.80 

 



 

  

เกณฑก์ารกาํหนดระดับค่าคะแนนเพื่อนํามาจดักลุ่ม โดยค่าเฉล่ียของแต่ละรายการคือ การนํา

คะแนนทั้งหมดของแต่ละรายการมาหาค่าเฉล่ีย แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑคะ์แนนเพื่อระบุ ว่า

รายการใดอยูใ่นเกณฑใ์ด ซ่ึงแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 

 

 ค่าเฉล่ีย 1.0 – 1.8  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยนอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  

 

3.5 วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.5.1 ทาํการศึกษาเอกสารทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

 3.5.2 การวิเคราะห์ความตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม ( Content Validity ) โดยนาํ

แบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเน้ือหาให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์โดยการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of item objective 

congruence : IOC )  

 ผลการวิเคราะห์ความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม ( Content Validity) 

ใชวิ้เคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Litem – Objective Congruence : IOC ) เกณฑก์ารวดั

ค่า IOC หากมีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป จะแสดงว่าคาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือตรง

ตามเน้ือหา โดยผลการวิเคราะห์ค่าท่ีไดใ้นแต่ละขอ้คาํถามในแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ มีค่าดชันี

ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 คือ 0.98 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและเขา้ใกล ้1.00 แสดงว่าคาํถามทั้งหมดมีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความตรงกบัเน้ือหา 

 

 โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบแบบสอบถามเพื่อหาความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา 

 

 1) ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย ์มหาวิทยาลยัสยาม 

 2) อาจารยไ์พรัช บุญสุวรรณ อาจารย ์มหาวิทยาลยัสยาม 

3) ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์  อาจารย ์มหาวิทยาลยัสยาม 



 

  

ขั้นตอนการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี IOC มีดงัน้ี 

 

1. ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา สาํนวนของภาษา และความสอดคลอ้งของคาํถาม

กบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา โดยใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 คะแนน +1 = แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม 

 คะแนน 0  = ไม่แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาสมหรือไม่ 

 คะแนน  -1 = แน่ใจวา่คาํถามไม่มีความเหมาะสม 

 

2. นาํคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร 

 

  IOC = 
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

 

 

  เม่ือ IOC คือความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 

  เม่ือ ∑𝑅𝑅 คือผลรวมคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  เม่ือ N คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 3.2 ค่าความตรงเชิงเน้ือหา  (Testability of Item Variable Congruence Index : IOC) 

 
ข้อ ข้อคําถาม ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

1 0 -1 

1. เพศ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. อาย ุ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. สถานภาพสมรส 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. อาชีพ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. ระดบัการศึกษา 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 ด้านผลติภัณฑ์      

7. มาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัดีกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสถานีบริการยีห่อ้อ่ืน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้



 

  

8. มีนํ้ามนัหลากหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. ตรายีห่้อมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

1 0 -1 

 ด้านราคา      

10. ราคานํ้ามนัมาตรฐาน เป็นไปตามประกาศ

ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11. ราคานํ้ามนัของสถานีบริการมีความ

เหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพของนํ้ามนั 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12. สถานีบริการมีป้ายแสดงราคานํ้ามนัชดัเจน      

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

13. สถานีบริการนํ้ามนัมีตูจ่้ายนํ้ามนัเพียงพอใน

การใหบ้ริการ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

14. จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัมีมากกวา่เม่ือ

เทียบกบัคู่แข่งขนั 

     

15. สถานีบริการมีกระจายอยู่ตามถนนเส้นหลกั 

หาง่าย ไม่เสียเวลาในการหา เม่ือเทียบกบั

คู่แข่ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 ด้านส่งเสริมการตลาด      

16. มีการแจกของแถม เช่น นํ้าด่ืม กระดาษ

ชาํระ เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

17. มีการสะสมแตม้จากบตัรสมาชิก เพื่อแลก

ของรางวลั 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้



 

  

18. มีการจดัรายการชิงโชค 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

1 0 -1 

19. มีการจดัส่งเสริมการขายผา่นส่ือต่าง ๆ      

20. รายการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคาร 

เช่น การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต แลว้ไดรั้บ

ของแถม หรือไดรั้บเครดิตเงินคืน เป็นตน้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 ด้านบุคลากร      

21. พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ติดป้าย

ช่ือ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

22. พนกังานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี เป็นมิตรมี

การกล่าวสวสัดี/ขอบคุณ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

23. จาํนวนพนกังานมีเพยีงพอในการใหบ้ริการ

ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

24. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และมี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

     

 ด้านกระบวนการให้บริการ      

 สถานีบริการมีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

เช่น การรอคิวการเติมนํ้ามนั  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 สถานีบริการมีรูปแบบการชาํระเงินท่ี

หลากหลายแตกต่างจากสถานีบริการอ่ืน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ      

 สถานีบริการนํ้ามนัมีการจดัตกแต่ง

บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 สถานีบริการนํ้ามนัมีแสงไฟสวา่ง ป้าย

ทางเขา้เห็นไดช้ดัในตอนกลางคืน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้



 

  

29. สถานีบริการมีหอ้งสุขาสะอาด มีบริเวณ

กวา้ง และจาํนวนเพียงพอ 

0 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

  1 0 -1   

30. สถานีบริการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ

ครัน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ตู้

เอทีเอม็ เป็นตน้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 การรับรู้ถึงความต้องการ      

31. ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัคุณภาพดี 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

32. ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัเพราะความจาํเป็นใน

การเดินทาง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 ด้านการค้นหาข้อมูล      

33. ก่อนท่านจะใชบ้ริการการสถานีบริการ

นํ้ามนั ท่านไดสื้บคน้หาขอ้มูลคุณภาพ

นํ้ามนัและสถานีบริการท่ีสะดวกในการใช้

บริการ 

 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

34. สถานีบริการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

ตรงกบัความตอ้งการ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 การประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริการ      

35. ท่านไดต้รวจสอบทางเขา้ - ออกสถานี

บริการวา่สะดวกในการใชบ้ริการหรือไม่ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

36. สถานีบริการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบั

ความตอ้งการ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ      



 

  

37. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการท่ีท่าน

สะดวก เช่น ใกลบ้า้น ท่ีทาํงาน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

1 0 -1 

 ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ      

38. ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากซํ้าอีกหรือไม่ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

39. ท่านจะแนะนาํสถานีบริการนํ้ามนับางจาก

แก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

3.6 ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัของบางจากของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการวิจยัตามท่ี 

ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  นํามาสังเคราะห์และนํามาสร้างเป็น

แบบสอบถาม  และนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวิธีดาํเนินการดงัน้ี 

 3.6.1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 3.6.2. ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อนาํเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 3.6.3. ผูวิ้จัยดาํเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาํถามตาม

เคร่ืองมือแต่ละชุดใหส้มบูรณ์ แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 3.6.4. ผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง (Puposive Sampling) 

 

3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

สําหรับการอธิบายทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ

การตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจากโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  



 

  

 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

  การศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ และการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA) การทดสอบปัจจยัหรือตวั

แปรท่ีมีมากกวา่ 2 ตวัขึ้นไป เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าวปฎิเสธหรือไมป่ฎิเสธ 

สมมติฐานท่ีตั้งขึ้น 

 2. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) การทดสอบ 

สมมติฐานในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั หรือตวัแปรต่างๆ ท่ีไดท้าํการจดักลุ่มใหม่ เพื่อทาํ

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

3.7.3   ใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) 

  

  P = 
𝑓𝑓
𝑛𝑛

 (100) 

 

 เม่ือ P แทน ร้อยละ หรือ % (Percentage) 

  F แทน ค่าความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

  N แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมดหรือจาํนวนประชากร 

 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี   

 

 ใชสู้ตร  �̅�𝑥 = 
∑𝑥𝑥
𝑁𝑁

 

 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

   ∑ X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  



 

  

2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562 )มีสูตรการคาํนวณ

ดงัน้ี    

 

S.D = 
�∑(𝑋𝑋−𝑋𝑋)
𝑛𝑛−1

 

 

  เม่ือ  

S.D   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X แทน ขอ้มูลแต่ละค่า 

∑𝑥𝑥 แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

   n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

 3. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α -Coefficient) 

ของครอนบคั (Cronbach) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี   

 

α= 
n

n-1
�1-
∑ Si

2

St
2
� 

 

  เม่ือ  α  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

   n  แทน ค่าจาํนวนของแบบคาํถาม 

   ∑ 2
is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

    ∑ 2
ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั  

 

 

 4. สถติิท่ีใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน 

 4.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มเท่านั้น โดยใช้การวิเคราะห์

สถิติ  t-test (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562 ) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี   

 



 

  

t   =  X�1 - X�2

��
�n1-1 � S1

2+ �n2-1�S2
2

n1+ n2-2 �� 1
n1

+ 1
n2
�

       เม่ือ df = n1+ n2 - 2  

    

 

  เม่ือ t แทนค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ( t-test) 

   X�1 แทนคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 

   X�2 แทนคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 2 

   𝑆𝑆12 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

   𝑆𝑆22 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

   n1 แทนจาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

   𝑛𝑛2 แทนจาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

 

4.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 

โดยใช้การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ One-way ANOVA เพื่อทดสอบ

สมมุติฐานขอ้ 1 และ 2 (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี  

 

   F = 
𝑀𝑀𝑠𝑠𝐵𝐵
𝑀𝑀𝑠𝑠𝑤𝑤

 

 

เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 

  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกกาํลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกกาํลงัสองภายในกลุ่ม 

  โดย dfb = k-1 

   dfw = n-k-1 

  เม่ือ k แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

   n แทน จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 

   

 4.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธพลต่อตวัแปรตาม คือการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก



 

  

ของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis ) คือการวิเคราะห์การถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวั 

ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้เป็นความสัมพนัธ์อยู่ในรูปของสมการเส้นตรง และ

สามารถอธิบายเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ว่าตวัแปรใดมีอิทธพลต่อ

การเปล่ียนแปลง Y มากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของสมการเป็นดงัน้ี 

 

 Ý =  𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 + 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2 + 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑒𝑒  

 

เม่ือ  k  หมายถึง  จาํนวนตวัแปรอิสระท่ีใชส้มการ 

  Ý  หมายถึง  ค่าประมาณหรือค่าทาํนาย 

  𝑏𝑏0  หมายถึง  แทนค่าคงท่ี ( Constant) ของ                                                                   

สมการถดถอย 

  𝑏𝑏1…𝑏𝑏𝑘𝑘  หมายถึง  นํ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง ตวัท่ี k ตามลาํดบั 

  𝑥𝑥1 … . 𝑥𝑥𝑘𝑘  หมายถึง  คะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ตวัท่ี k 

   

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก ของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล จาก

กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 403 คน และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการ

วิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

 4.1 ผลการวิเคราะห์จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงได้แก่การวิเคราะห์

สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติวิจยัดงัน้ี 

  4.3.1 สมมุติฐานข้อท่ี 1 จะใช้ทดสอบหาความแตกต่างค่าที ( t-test) และการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA)  

  4.3.2 สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 จะใช้สถิติหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดว้ยวิธีวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ  ( Multiple regression analysis ) 

4.1 ผลการวิเคราะห์จํานวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 

สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 282 70.50 

ชาย 118 29.50 

รวม 400 100 

ตางรางท่ี 4.1 จาํนวนร้อยละของขอ้มูลเพศ 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จาํนวน 282 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.50 และเพศชายจาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุตํ่ากวา่ 20 ปี 28 7.00 

อาย ุ20 - 30 ปี 115 28.80 

อาย ุ31 – 40 ปี 148 37.00 

อาย ุ41 - 50 ปี 51 12.80 



 

  

อาย ุ51 ปี ขึ้นไป 58 14.50 

รวม 400 100 

ตางรางท่ี 4.2 จาํนวนร้อยละของอาย ุ

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มอายท่ีุมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมา

ช่วงอาย ุ51 ปีขึ้นไป จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมาอายุระหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และมาอายตุํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 268 67.00 

สมรส 132 33.00 

รวม 400 100 

ตางรางท่ี 4.3 จาํนวนร้อยละของสถานภาพสมรส 

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จาํนวน 268 คน คิด

เป็นร้อยละ 67 และสมรสจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 71 17.80 

รับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 

65 16.30 

ทํางานบริษัทเอกชน / รับจ้าง 187 46.80 

ธูรกจิส่วนตัว 77 19.10 

รวม 400 100 

ตางรางท่ี 4.4 จาํนวนร้อยละของขอ้มูลอาชีพ 

จากตารางท่ี 4.4 การศึกษาพบวา่ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 

จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.10  รองลงมาคือนกัเรียน นกัศึกษา จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80  และนอ้ยท่ีสุดคือรับ

ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ระดับการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 65 16.20 

ปริญญาตรี 239 59.80 



 

  

สูงกวา่ปริญญาตรี 96 24.00 

รวม 400 100 

ตางรางท่ี 4.5 จาํนวนร้อยละของขอ้มูลระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี 

จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 96 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.00  และสุดทา้ยคือระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 

ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ระดับรายได้ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท 34 8.50 

รายได้ 10,001 – 20,000 บาท 146 36.50 

รายได้ 20,001 – 30,000 บาท 100 25.00 

รายได้ 30,001 บาทขึน้ไป 120 30.00 

รวม 400 100 

ตางรางท่ี 4.6 จาํนวนร้อยละของขอ้มูลระดบัรายไดต่้อเดือน 

จากตารางท่ี 4.6 จากการศึกษาพบวา่ระดบัรายได ้ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคือ 

ระดบัรายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ ระดบัรายได ้

30,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ รายได ้20,001-30,000 บาท 

จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และลาํดบันอ้ยท่ีสุดคือรายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 34 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

4.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดับความมีอทิธพิลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามันบางจากในกรุงเทพมหานคร 

 
ด้านผลิตภณัฑ ์ ระดบัความเหน็ 

 N 𝑋𝑋� Std. Deviations แปลความหมาย 
มาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัดีกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสถานีบริการยีห่อ้อ่ืน 

400 3.83 0.61 มาก 

มีนํ้ามนัหลากหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้ 400 3.93 0.63 มาก 

ตรายีห่้อมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับ 

400 4.03 0.70 มาก 



 

  

รวม  3.93 0.51  

 
ตางรางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ ามนับางจาก อยู่ในภาพรวมระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.93 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับดังน้ี ตรายี่ห้อมีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.03   มีนํ้ ามัน

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้ค่าเฉล่ีย 3.93 และสุดทา้ย มาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัดีกวา่ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสถานีบริการยีห่อ้อ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.83 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

ด้านราคา ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� Std. Deviations 
แปลความหมาย 

ราคานํ้ามนัมาตรฐาน เป็นไปตาม

ประกาศของสาํนกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน 

400 3.96 0.51 มาก 

ราคานํ้ามนัของสถานีบริการมีความ

เหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพของ

นํ้ามนั 

400 3.85 0.57 มาก 

สถานีบริการมีป้ายแสดงราคานํ้ามนั

ชดัเจน 

400 4.35 0.62 มาก 

รวม  4.05 0.46 มาก 

 
ตางรางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นราคา 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ ามนับางจาก อยู่ในระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.05 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุก

ขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัไดด้งัน้ี สถานีบริการมีป้ายแสดงราคานํ้ ามนัชดัเจนค่าเฉล่ีย 4.35  

ราคานํ้ ามนัมาตรฐาน เป็นไปตามประกาศของสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน ค่าเฉล่ีย 3.96 



 

  

ราคานํ้ ามันของสถานีบริการมีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับคุณภาพของนํ้ ามัน ค่าเฉล่ีย 3.85  

ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 
 
 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� 
Std. 

Deviations 

แปลความหมาย 

สถานีบริการนํ้ามนัมีตูจ้่ายนํ้ามนัเพียงพอใน

การให้บริการ 

400 3.93 0.76 มาก 

จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัมีมากกว่าเม่ือ

เทียบกบัคู่แข่งขนั 

400 3.63 0.86 มาก 

สถานีบริการมีกระจายอยูต่ามถนนเส้นหลกั 

หาง่าย ไม่เสียเวลาในการหา เม่ือเทียบกบั

คู่แข่ง 

400 3.55 0.89 มาก 

รวม  3.70 0.70 มาก 

ตางรางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก อยูใ่นระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.70  และเม่ือแยกพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ทกุขอ้อยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบัดงัน้ี สถานีบริการนํ้ามนัมีตูจ่้ายนํ้ ามนัเพียงพอในการ

ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.93 จาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัมีมากกว่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั ค่าเฉล่ีย 3.63 

สถานีบริการมีกระจายอยูต่ามถนนเส้นหลกั หาง่าย ไม่เสียเวลาในการหา เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง ค่าเฉล่ีย 

3.55 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 
ด้านปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดบริการ ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� 

Std. 

Deviations 

 
แปลความหมาย 

มีการแจกของแถม เช่น นํ้าด่ืม กระดาษ

ชาํระ เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

400 3.63 0.85 มาก 

มีการสะสมแตม้จากบตัรสมาชิก เพ่ือแลก

ของรางวลั 

400 3.82 0.84 มาก 



 

  

มีจดัรายการชิงโชค 400 3.46 0.82 มาก 

มีการจดัส่งเสริมการขายผา่นส่ือตา่ง ๆ 400 3.64 0.75 มาก 

รายการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคาร มี

ของแถมเม่ือชาํระผา่นบตัรเครดิต 

400 3.84 0.87 มาก 

รวม  3.68 0.69 มาก 

ตางรางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการส่งเสริมทางการตลาดบริการ 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก อยู่ในระดับ มาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.68  และเม่ือแยก

พิจารณารายขอ้แลว้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก เรียงลาํดบัดงัน้ี  รายการส่งเสริมการขายร่วมกบั

ธนาคาร มีของแถมเม่ือชาํระผา่นบตัรเครดิต ค่าเฉล่ีย 3.84 มีการสะสมแตม้จากบตัรสมาชิก เพื่อแลก

ของรางวลั ค่าเฉล่ีย 3.82  มีการจดัส่งเสริมการขายผ่านส่ือต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 3.64 มีการแจกของแถม 

เช่น นํ้ าด่ืม กระดาษชําระ เคร่ืองด่ืม เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 3.63 มีจัดรายการชิงโชค ค่าเฉล่ีย 3.46 

ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� 

Std. 

Deviations 

 

แปล

ความหมาย 

พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ติด

ป้ายช่ือ 

400 3.83 0.66 มาก 

พนกังานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี เป็น

มิตรมีการกล่าวสวสัดี/ขอบคุณ 

400 3.81 0.78 มาก 

จาํนวนพนกังานมีเพียงพอในการ

ใหบ้ริการในช่วงเวลาเร่งด่วน 

400 3.73 0.75 มาก 



 

  

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 

และมีความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ 

400 3.73 0.79 มาก 

รวม  3.77 0.67 มาก 

ตางรางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการส่งเสริมทางการตลาดบริการ 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจาก อยูใ่นระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.77  และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า

ทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี พนักงานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ติดป้ายช่ือ ค่าเฉล่ีย 

3.83 พนักงานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี เป็นมิตรมีการกล่าวสวสัดี/ขอบคุณ ค่าเฉล่ีย 3.81 จาํนวน

พนกังานมีเพียงพอในการให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ค่าเฉล่ีย 3.73 พนกังานให้บริการดว้ยความ

รวดเร็ว และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 3.73ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 
ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� Std. Deviations แปลความหมาย 

สถานีบริการนํ้ามนัมีการจดัตกแต่ง

บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด 

400 3.85 0.68 มาก 

สถานีบริการนํ้ามนัมีแสงไฟสวา่ง ป้าย

ทางเขา้เห็นไดช้ดัในตอนกลางคืน 

400 3.98 0.67 มาก 

สถานีบริการมีหอ้งสุขาสะอาด มี

บริเวณกวา้ง และจาํนวนเพียงพอ 

400 4.04 0.76 มาก 

สถานีบริการมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ครบครัน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้ากาแฟ 

ตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ 

400 3.94 0.81 มาก 

รวม  3.95 0.63 มาก 

ตางรางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 



 

  

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก อยูใ่นระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.95 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นราย

ขอ้แลว้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี สถานีบริการมีห้องสุขาสะอาด มีบริเวณ

กวา้ง และจาํนวนเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.04  สถานีบริการนํ้ามนัมีแสงไฟสวา่ง ป้ายทางเขา้เห็นไดช้ดัใน

ตอนกลางคืน ค่าเฉล่ีย 3.98  สถานีบริการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้า

กาแฟ ตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.94 สถานีบริการนํ้ามนัมีการจดัตกแต่งบรรยากาศภายในสวยงาม 

สะอาด ค่าเฉล่ีย 3.85 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� Std. Deviations ความหมาย 

สถานีบริการมีการบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว เช่น การรอคิวการเติมนํ้ามนั 

400 3.60 0.61 มาก 

สถานีบริการมีรูแบบการชาํระเงินท่ี

หลากหลายแตกต่างจากสถานีบริการอ่ืน 

400 3.67 0.54 มาก 

รวม  3.63 0.50 มาก 

ตางรางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก อยูใ่นระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.63  และเม่ือแยกพิจารณาเป็นราย

ข้อแล้วพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ มาก เรียงตามลาํดับดังน้ี สถานีบริการมีรูแบบการชําระเงินท่ี

หลากหลายแตกต่างจากสถานีบริการอ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.67 สถานีบริการมีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

เช่น การรอคิวการเติมนํ้ามนั ค่าเฉล่ีย 3.60 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความเห็น 

 N 𝑋𝑋� Std. Deviations แปลความหมาย 

ดา้น ผลิตภณัฑ ์ 400 3.93 0.51 มาก 

ดา้นราคา 400 4.05 0.46 มาก 



 

  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 400 3.71 0.70 มาก 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 400 3.68 0.70 มาก 

ดา้นบุคลากร 400 3.77 0.68 มาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 400 3.95 0.63 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 400 3.63 0.50 มาก 

โดยรวม 400 3.82 0.60 มาก 

ตางรางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 

และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้น ราคา มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 3.95 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.93  ด้านบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.77 ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.71 ดา้นส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.68 และท่ีน้อยท่ีสุดคือด้าน กระบวนการ

ใหบ้ริการ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.63 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ระดับ

ความเห็น 

 N 𝑋𝑋� 

Std. 

Deviations 

ความหมาย 

ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัคุณภาพดี 40

0 

4.34 0.76 มาก 

ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัเพราะความจาํเป็นในการ

เดินทาง 

40

0 

4.32 0.73 มาก 

ก่อนใชบ้ริการท่านมีการคน้หาขอ้มูลของ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีมีคุณภาพ 

40

0 

3.36 1.06 มาก 

ก่อนท่านจะใชบ้ริการสถานีบริการ ท่านไดมี้การ

สาํรวจผลิตภณัฑข์องสถานีบริการอ่ืน 

40

0 

3.31 1.07 มาก 



 

  

ท่านไดต้รวจสอบทางเขา้ – ออกสถานีบริการวา่

สะดวกในการใชบ้ริการหรือไม ่

40

0 

3.53 0.88 มาก 

สถานีบริการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความ

ตอ้งการ 

40

0 

3.69 0.62 มาก 

ท่านตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการท่ีท่าน

สะดวก เช่น ใกลบ้า้น ท่ีทาํงาน 

40

0 

3.82 0.42 มาก 

ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการนํ้ามนั

บางจากซํ้าอีกหรือไม ่

40

0 

3.75 0.50 มาก 

ท่านจะแนะนาํสถานีบริการนํ้ามนับางจากแก่

บุคคลอ่ืนหรือไม่ 

40

0 

3.37 0.92 มาก 

รวม  3.72 0.49 มาก 

ตางรางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นการตดัสินใจใช้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก อยูใ่นภาพรวมระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.72 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี  ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ ามนัคุณภาพดี ค่าเฉล่ีย 

4.34 ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ ามนัเพราะความจาํเป็นในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.32  ท่านตดัสินใจใชบ้ริการ

สถานีบริการท่ีท่านสะดวก เช่น ใกลบ้า้น ท่ีทาํงาน ค่าเฉล่ีย 3.82 ท่านจะกลบัมาใช้บริการท่ีสถานี

บริการนํ้ ามนับางจากซํ้ าอีกหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 3.75 สถานีบริการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.69 ท่านได้ตรวจสอบทางเขา้ – ออกสถานีบริการว่าสะดวกในการใช้บริการ

หรือไม่ ค่าเฉล่ีย 3.53 ท่านจะแนะนาํสถานีบริการนํ้ ามนับางจากแก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 3.37

ก่อนใชบ้ริการท่านมีการคน้หาขอ้มูลของผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัท่ีมีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 3.36 ก่อนท่านจะใช้

บริการสถานีบริการ ท่านไดมี้การสาํรวจผลิตภณัฑข์องสถานีบริการอ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.31 ตามลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย 

 

 

 



 

  

4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐาน

ท้ัง 2 ข้อ โดยมีการใช้สถิติวิจัยดังนี ้

  4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั

บางจากในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

    สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากแตกต่างกนั 

   𝐻𝐻0: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากไม่แตกต่างกนั 

   𝐻𝐻1: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจ 

ตัวแปร เพศ จํานวน x̄ S.D. t Sig. 

 

การตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการน้ํามันบางจาก 

หญิง 282 3.76 0.50 2.196 0.029* 

ชาย 118 3.64 0.45   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ ามนับางจาก พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻𝐻1 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั    

   𝐻𝐻0: อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั

บางจากในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

   𝐻𝐻1: อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั

บางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

 

 



 

  

ตารางท่ี 4.17 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 10.825 4 2.70 12.738 0.000* 

ภายในกลุ่ม 83.916 395 0.21   

รวม 94.741 399    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ ามนับางจาก พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻𝐻1 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  𝐻𝐻0 :  สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

  𝐻𝐻1: สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจ 

ตวัแปร เพศ จาํนวน x̄ S.D. t 

 

Sig. 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจาก 

โสด 268 3.67 0.51 --3.43 0.001*  

สมรส 132 3.83 0.41   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรส กบัการตดัสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจาก พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 

𝐻𝐻1 

  

 



 

  

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก

ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  𝐻𝐻0: อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับาง

จากในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

  𝐻𝐻1:  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับาง

จากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.20 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 11.531 3 3.84 18.29 0.000* 

ภายในกลุ่ม 83.209 396 0.21   

รวม 94.741 399    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.20  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจใช้บริการ

สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻𝐻1 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  𝐻𝐻0 : 5 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

  𝐻𝐻1: 5 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครและแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.22  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 3.125 2 1.56 6.77 0.001* 

ภายในกลุ่ม 91.616 397 0.23   

รวม 94.741 399    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

  

 จากตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ

สถานีบริการนํ้ามนับางจากแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻𝐻1 

  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครและแตกต่างกนั 

  𝐻𝐻0: รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

  𝐻𝐻1: รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.23  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการ

ตดัสินใจ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 15.797 3 5.26 26.41 0.000* 

ภายในกลุ่ม 78.944 396 0.19   

รวม 94.741 399    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการตดัสินใจใช้บริการ

สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻𝐻1 

  

4.3.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

𝐻𝐻0 : ปัจจัยด้านส่วนประสมทางหารตลาดบริการไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

𝐻𝐻1: ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางหารตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

สถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร 

 



 

  

ตารางท่ี 4.25 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจาก 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

การตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

บางจาก 

B 
 

Std. 
Error 

Beta 
 

t Sig 

(Constant) 0.776 0.169  4.584  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( Product) 0.091 0.038 0.096 2.368 0.018* 

ปัจจยัดา้นราคา ( Price) 0.318 0.040 0.322 7.959 0.000* 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place) 0.040 0.028 0.058 1.429 0.154 

ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ( 

Promotion) 

0.260 0.034 0.371 7.660 0.000* 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ( People) 0.056 0.035 0.078 1.623 0.105 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ( Process) 0.314 0.043 0.323 7.251 0.000* 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ( Physical 

Evidence) 

-0.281 

 

0.032 

 

-0.364 -8.661 0.000* 

𝑅𝑅2 = 0.568 SEE = 0.32034 F = 75.888* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่  

 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวั ร่วมกนัอธิบาย

ความผนัแปรของการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อย

ละ 56.80 โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก คือ 

ปัจจยัดา้น ราคา ( β = 0.318 ) ปัจจยัดา้นกระบวนการ  ( β = 0.314 )  และปัจจยัดา้น ส่งเสริม

การตลาด ( β = 0.260 )  ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ ์ ( β = 0.091 ) ปัจจยัดา้น ลกัษณะทางกายภาพ ( 

β= 0.281 ) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีมีอาํนาจในการ

ทาํนายการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 

 Y = 0.776 + 0.318  (ปัจจัยด้านราคา) + 0.314 (ปัจจัยด้านกระบวนการ)  + 0.260 (ปัจจัย

ด้านส่งเสริมการตลาด) + 0.091 (ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์)  -0.281 (ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ)   

ซ่ึงอธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ท่ีร้อยละ 56.80  



 

  

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล ดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 282 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.50 มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00  และพบวา่

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 

จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.80 มีรายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยั

ส่วนบุคคลซ่ึงประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กนั 

5.1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากใน

กรุงเทพมหานครสูงสุดคือ ดา้นราคา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 3.95 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.93  ด้านบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.77 ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.71 ดา้นส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.68 และท่ีน้อยท่ีสุดคือด้าน กระบวนการ

ใหบ้ริการ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.63 ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระท่ีมีอาํนาจในการทาํนายการตดัสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้น 

ดา้น ราคา ( β = 0.318 )  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  ( β = 0.314 )  ปัจจยัดา้นส่งเสิรมการตลาด 



 

  

 ( β = 0.260 )  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( β = 0.091) และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ( 

β= -0.281 ) โดยมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอาํนาจในการ

ทาํนายการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 

 Y = 0.776 + 0.318  (ปัจจยัดา้นราคา) ) + 0.314 (ปัจจยัดา้นกระบวนการ)  + 0.260 (ปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาด +0.091 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ – 0.281 (ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ)   

ซ่ึงอธิบายไดว้่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ ามนับางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ท่ีร้อยละ 56.80 ส่วนท่ีเหลืออาจเกิดจากอิทธิพล

ของตวัแปรอ่ืน ๆ 

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  1. ปัจจัยด้านประชากร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากแตกต่างกนั 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุลีรัตน์ บุตดา (2557) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันไมแตกต่างกัน แต่

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวไวว้่า เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้าง

ของร่างกาย ความอาวุโสในการทาํงาน จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั 

ซ่ึงความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ี

แตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือ

ความเป็นมาของตวับุคคลนัน่เอง (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 

 2. ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามันบางจากในกรุงเทพมหานคร ให้

ความสําคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดังนี ้

ปัจจัยด้านราคาในระดบัความสําคญัมาก พบว่าโดยส่วนใหญ่สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก

จะเป็นสถานีแรกท่ีประกาศปรับราคา ขึ้น หรือลง ก่อนสถานบริการอ่ืน ๆ 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ  ในระดบัมาก เน่ืองจากทางสถานีบริการบางจากมีกระบวนการใน

การให้บริการท่ีรวดเร็ว และมีการจบัเวลาในการให้บริการลูกคา้ ตลอดจนการจดัลาํดบัคิวการรอ

เติมนํ้ามนัเป็นอยา่งดี 

 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดในระดบัความสาํคญัมาก เน่ืองจากผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัของแต่ละ

ยี่ห้อมีลกัษณะคลา้ยกัน ผูใ้ช้บริการจึงคาํนึงถึงการจดักิจกรรมทางการตลาด ลด แลก แจก แถม 

มากกว่า ปัจจยัด้านกระบวนการในระดบัความสําคญัมาก กระวนการในการให้บริการเป็นส่ิงท่ี



 

  

สาํคญัอีกประการหน่ึง เน่ืองจากตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยมีความแตกต่าง แต่หาก

สถานีบริการใดมีกระบวนการในการเติมนํ้ ามนัไดส้ะดวกและประหยดัเวลาไดม้ากกว่า ผูใ้ชบ้ริการ

ก็จะตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนั้น  

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับความสําคญัมาก  ซ่ึงสถานีบริการนํ้ ามันบางจากมีนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงจาํหน่ายครบทุกผลิตภณัฑแ์ละมีการพฒันาสูตรการผลิตอยู่เสมอ ทาํให้ตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในระดบัความสาํคญัมาก นอกเหนือจากการให้บริการดา้น

นํ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ สถานีบริการนํ้ ามนับางจากส่วนใหญ่จะมีร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ และร้านคา้

อ่ืน ๆ ภายในสถานีบริการนํ้ามนัดว้ย ซ่ึงสร้างความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีอาจจะไม่ไดเ้ขา้สถานี

บริการมาเพื่อเติมนํ้ ามันเพียงอย่างเดียว ประกอบกับสถานีบริการนํ้ ามนับางจากในปัจจุบันให้

ความสาํคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกดว้ย ซ่ึงไดต้กแต่งประดบัตน้ไม ้ดอกไมไ้วส้วยงาม 

 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ นาถลดา ศรีขจร (2558) กล่าวไวว้่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ท่องนที อุปละ

กูล (2558) กล่าวไวว้า่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

การจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ

และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยูร่ะดบัมาก  

 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนับางจากใน

กรุงเทพมหานคร มีผลการตดัสินใจในดา้นส่งเสริมการขายมากท่ีสุด ดั้งนั้นผูป้ระกอบการจึงควรมี

การวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขายให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากขึ้น โดยการ

จดักิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์การร่วมกบัธนาคาร หรือบตัรเครดิต ในการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการขายการแจกของสมนาคุณต่าง ๆ หรือการจดัช่วงโปรโมชัน่ใช้คะแนนบัตร

สมาชิกเพื่อแลกของรางวลั เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรเปล่ียนหรือเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรมของผูบ้ริโภค การ

ยอมรับในตรายีห่อ้ของสถานีบริการ หรือควรศึกษาสถานีบริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 



 

  

 2. ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น ปริมณฑล หรือการศึกษากลุ่มตวัย่างให้กวา้ง

มากยิง่ขึ้น  

3. ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตนํ้ ามนัมีความทนัสมยัขึ้น ประกอบกบัมีรถยนตร์ท่ีใช้

พลงังานไฟฟ้าออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงควรพจิารณาแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงการใชพ้ลงังาน

นํ้ามนัในอนาคตดว้ย เพื่อการทาํวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิณค่าดัชนีความสอดคล้อง 

( IOC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
ร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (IOC) 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามันบางจากของผู้ใช้บริการใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี อยูใ่นขั้นตอนการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ามนับางจากของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งตรวจสอบ เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์

ดัช นีค วา ม ส อ ดค ล้อ ง  (Index of item objective congruence: IOC) ข อง แบ บ ส อบ ถ า ม แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อนาํไปปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพาและขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 4. ขอความกรุณาผูท้รงคุณวุฒิหรือท่านผูเ้ช่ียวชาญ ช่วยพจิารณาร่างแบบสอบถามวา่มีความ

สอดคลอ้งกับตวัแปรของการวิจยัเร่ืองน้ีหรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละขอ้คาํถามในระบบ 

IOC โดยการทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนในระบบ IOC  

1) ให ้1คะแนน เม่ือแน่ใจวา่ขอ้นั้นมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

2) ให้0คะแนนเม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้นั้นมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ

ศึกษา 

3) ให้ 0 คะแนนเม่ือแน่ใจว่าขอ้นั้นมีเน้ือหาไม่สอดคลอ้งกับตวัแปรและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ

ศึกษา 

 5. ผูวิ้จยัขอความกรุณาท่านผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ให้ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็น

เพิ่มเติมในประเด็นท่ียงัไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนขอ้เสนอแนะไวท้า้ยขอ้ความนั้น ๆ 

   ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

นางสาว ธิมาภรณ์ สุขเสน 

นกัศึกษาปริปริญญาโท (การเงินการธนาคาร) 



 

  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจงสําหรับผูท้รงคุณวุฒิ : โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของประเด็นข้อคาํถามเพื่อใช้ใน

แบบสอบถาม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจากของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เม่ือพิจารณาแลว้กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง

ขอ้ความหรือใหข้อ้เสนอแนะ โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

+1     หมายถึง      สอดคลอ้ง 

0       หมายถึง     ไม่แน่ใจ 

- 1       หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ข้อ ข้อคําถาม ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

ข้อเสนอแนะ 1 0 -1 

1. เพศ     

2. อาย ุ     

3. สถานภาพสมรส     

4. อาชีพ     

5. ระดบัการศึกษา     

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน     

 

ตอนท่ี 2  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คาํช้ีแจงสําหรับผูท้รงคุณวุฒิ : โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของประเด็นข้อคาํถามเพื่อใช้ใน

แบบสอบถาม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันบางจากของ

ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เม่ือพิจารณาแลว้กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง

ขอ้ความหรือใหข้อ้เสนอแนะ โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

 

+1  หมายถึง      สอดคลอ้ง 

0 หมายถึง     ไม่แน่ใจ 

- 1  หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

 

 



 

  

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความ

คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

1 0 -1 

ด้านผลติภัณฑ์ 

7. มาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัดีกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสถานีบริการยีห่อ้อ่ืน 

     

8. มีนํ้ามนัหลากหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้      

9. ตรายีห่้อมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ      

ด้านราคา 

10. ราคานํ้ามนัมาตรฐาน เป็นไปตามประกาศ

ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

     

11. ราคานํ้ามนัของสถานีบริการมีความ

เหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพของนํ้ามนั 

     

12. สถานีบริการมีป้ายแสดงราคานํ้ามนัชดัเจน      

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

13. สถานีบริการนํ้ามนัมีตูจ่้ายนํ้ามนัเพียงพอใน

การใหบ้ริการ 

     

14. จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัมีมากกวา่เม่ือ

เทียบกบัคู่แข่งขนั 

     

15. สถานีบริการมีกระจายอยู่ตามถนนเส้นหลกั 

หาง่าย ไม่เสียเวลาในการหา เม่ือเทียบกบั

คู่แข่ง 

     

ด้านส่งเสริมการตลาด 

16. มีการแจกของแถม เช่น นํ้าด่ืม กระดาษ

ชาํระ เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

     



 

  

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

1 0 -1 

17. มีการสะสมแตม้จากบตัรสมาชิก เพื่อแลก

ของรางวลั 

     

18. มีการจดัรายการชิงโชค      

19. มีการจดัส่งเสริมการขายผา่นส่ือต่าง ๆ      

20. รายการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคาร 

เช่น การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต แลว้ไดรั้บ

ของแถม หรือไดรั้บเครดิตเงินคืน เป็นตน้ 

     

ด้านบุคลากร 

21. พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ติดป้าย

ช่ือ 

     

22. พนกังานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี เป็นมิตรมี

การกล่าวสวสัดี/ขอบคุณ 

     

23. จาํนวนพนกังานมีเพยีงพอในการใหบ้ริการ

ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

     

24. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และมี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ 

25. สถานีบริการมีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

เช่น การรอคิวการเติมนํ้ามนั  

     

26. สถานีบริการมีรูปแบบการชาํระเงินท่ี

หลากหลายแตกต่างจากสถานีบริการอ่ืน 

     



 

  

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความ

คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค่า 

IO

C 

แป

ล

ผล 

1 0 -1 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

27. สถานีบริการนํ้ามนัมีการจดัตกแต่ง

บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด  

     

28. สถานีบริการนํ้ามนัมีแสงไฟสวา่ง ป้าย

ทางเขา้เห็นไดช้ดัในตอนกลางคืน 

     

29. สถานีบริการมีหอ้งสุขาสะอาด มีบริเวณ

กวา้ง และจาํนวนเพียงพอ 

     

30. สถานีบริการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ

ครัน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ตู้

เอทีเอม็ เป็นตน้ 

     

การรับรู้ถึงความต้องการ 

31. ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัคุณภาพดี      

32. ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัเพราะความจาํเป็นใน

การเดินทาง 

     

ด้านการค้นหาข้อมูล 

33. ก่อนท่านจะใชบ้ริการการสถานีบริการ

นํ้ามนั ท่านไดสื้บคน้หาขอ้มูลคุณภาพ

นํ้ามนัและสถานีบริการท่ีสะดวกในการใช้

บริการ 

 

     

34. สถานีบริการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

ตรงกบัความตอ้งการ 

     



 

  

 

ข้อ 

 

ข้อคําถาม 

ประมาณค่าความ

คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค่า 

IO

C 

แป

ล

ผล 

1 0 -1 

การประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริการ 

35. ท่านไดต้รวจสอบทางเขา้ - ออกสถานี

บริการวา่สะดวกในการใชบ้ริการหรือไม่ 

     

36. สถานีบริการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบั

ความตอ้งการ 

     

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 

37. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการท่ีท่าน

สะดวก เช่น ใกลบ้า้น ท่ีทาํงาน 

     

ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

38. ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการ

นํ้ามนับางจากซํ้าอีกหรือไม่ 

     

39. ท่านจะแนะนาํสถานีบริการนํ้ามนับางจาก

แก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ 

     

 

 

 ลงชือ.........................................................ผูร้ะเมิน   

                                                                ( ........................................................ )                                                                      

ตาํแหน่ง ....................... ....................... .........                                                                                              

................/.................../................. 

 

 

 



 

  

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามันบางจากของ

ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(IndependentStudy) 

ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการศึกษาและวิจยัในหวัขอ้ “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” 

2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการกรอกแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบั การนาํเสนอขอ้มูลจะ

นาํเสนอในรูปของบทสรุปภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลแต่อยา่งใด รวมถึงผลการวิจยั

จะนาํไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ทางดา้นวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั 

 เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนับางจากใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

........................................................... 

 



 

  

คําถามคัดกรอง 

 

1. ท่านมีท่ีอยูอ่าศยั ท่ีทาํงาน หรือกาํลงัศึกษาในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

□ 1) ใช่(ขา้มทาํขอ้ต่อไป )   □ 2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

2. ท่านเคยใชบ้ริการสถานีบรกิารนํา้มนับางจากในกรุงเทพปรมิณฑลหรือไม่ 

 □ 1) ใช่ (ขา้มทาํขอ้ต่อไป)   □ 2)ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

 

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปัจจัยส่วนบุคคล) 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ            
 □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 

2. อาย ุ           

 □ 1. อาย ุตํ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. อาย ุ20 - 30 ปี 

 □ 3. อาย ุ31 – 40 ปี    □ 4.อาย ุ41 - 50 ปี 

 □ 5. อาย ุ51 ปี ขึ้นไป 

3.สถานภาพสมรส 

 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  

4. อาชีพ 

 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 □ 3. ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง   □ 4. ธุรกิจส่วนตวั 

5. ระดบัการศึกษา 

 □ 1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 

 □ 1. รายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   □ 2.รายได ้10,001 – 20,000 บาท 

 □ 3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท   □ 4. รายได ้30,001 บาทขึ้นไป 

 

 

 



 

  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันบางจากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงคําตอบเดียว 

มากท่ีสุด   หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

มาก       หมายถึง  เห็นดว้ยทีมมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

นอ้ย       หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย 

 

 

ข้อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 

ระดับความพงึพอใจ 

5  

มาก

ท่ีสุด 

4  

มาก 

3  

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1  

น้อย

ท่ีสุด 

 ด้านผลติภัณฑ์      

7. มาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัดีกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสถานีบริการยีห่อ้อ่ืน 

     

8. มีนํ้ามนัหลากหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้      

9. ตรายีห่้อมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับ 

     

 ด้านราคา      

10. ราคานํ้ามนัมาตรฐาน เป็นไปตาม

ประกาศของสาํนกังานนโยบายและแผน

พลงังาน 

     

11. ราคานํ้ามนัของสถานีบริการมีความ

เหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพของนํ้ามนั 

     

12. สถานีบริการมีป้ายแสดงราคานํ้ามนั

ชดัเจน 

     



 

  

 

ข้อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 

ระดับความพงึพอใจ 

5  

มาก

ท่ีสุด 

4  

มาก 

3  

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1  

น้อย

ท่ีสุด 

13. สถานีบริการนํ้ามนัมีตูจ่้ายนํ้ามนัเพียงพอ

ในการใหบ้ริการ 

     

14. จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัมีมากกวา่เม่ือ

เทียบกบัคู่แข่งขนั 

     

15. สถานีบริการมีกระจายอยู่ตามถนนเส้น

หลกั หาง่าย ไม่เสียเวลาในการหา เม่ือ

เทียบกบัคู่แข่ง 

     

ด้านส่งเสริมการตลาด      

16. มีการแจกของแถม เช่น นํ้าด่ืม กระดาษ

ชาํระ เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

     

17. มีการสะสมแตม้จากบตัรสมาชิก เพื่อแลก

ของรางวลั 

     

18. มีจดัรายการชิงโชค      

19. มีการจดัส่งเสริมการขายผา่นส่ือต่าง ๆ      

20. 

 

รายการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคาร 

เช่น การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต แลว้

ไดรั้บของแถม หรือไดรั้บเครดิตเงินคืน 

เป็นตน้ 

     

ด้านบุคคลากร 

21. พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ติด

ป้ายช่ือ 

     

22. พนกังานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี เป็น

มิตรมีการกล่าวสวสัดี/ขอบคุณ 

     



 

  

 

ข้อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 

ระดับความพงึพอใจ 

5  

มาก

ท่ีสุด 

4  

มาก 

3  

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1  

น้อย

ท่ีสุด 

23. จาํนวนพนกังานมีเพียงพอในการ

ใหบ้ริการในช่วงเวลาเร่งด่วน 

     

24. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และ

มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

25. สถานีบริการนํ้ามนัมีการจดัตกแต่ง

บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด  

     

26. 

 

สถานีบริการนํ้ามนัมีแสงไฟสวา่ง ป้าย

ทางเขา้เห็นไดช้ดัในตอนกลางคืน 

     

27. สถานีบริการมีหอ้งสุขาสะอาด มีบริเวณ

กวา้ง และจาํนวนเพียงพอ 

     

28. สถานีบริการมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ครบครัน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้ากาแฟ ตู้

เอทีเอม็ เป็นตน้ 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ      

29. สถานีบริการมีการบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว เช่น การรอคิวการเติมนํ้ามนั  

     

30. สถานีบริการมีรูแบบการชาํระเงินท่ี

หลากหลายแตกต่างจากสถานีบริการอ่ืน 

     

 

 

 

 



 

  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยด้านการติดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ํามันบางจากของผู้ใช้บริการใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงคําตอบเดียว 

มากท่ีสุด   หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

มาก       หมายถึง  เห็นดว้ยทีมมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

นอ้ย       หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย 

 

 

ขอ้ 

 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการน้ํามันบางจาก 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

31. ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัคุณภาพดี      

32. ท่านตอ้งการซ้ือนํ้ามนัเพราะความ

จาํเป็นในการเดินทาง 

     

33. ก่อนท่านจะใชบ้ริการการสถานี

บริการนํ้ามนั ท่านไดสื้บคน้หาขอ้มูล

คุณภาพนํ้ามนัและสถานีบริการท่ี

สะดวกในการใชบ้ริการ 

 

     

34. ก่อนท่านจะใชบ้ริการสถานีบริการ 

ท่านไดมี้การสาํหรวจผลิตภณัฑข์อง

สถานีบริการอ่ืน 

 

     

35. ท่านไดต้รวจสอบทางเขา้ – ออกสถานี

บริการวา่สะดวกในการใชบ้ริการ

หรือไม่ 

     



 

  

 

ข้อ 

 

 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการน้ํามันบางจาก 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

37. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการท่ี

ท่านสะดวก เช่น ใกลบ้า้น ท่ีทาํงาน 

     

38. ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีสถานี

บริการนํ้ามนับางจากซํ้าอีกหรือไม่ 

     

39. ท่านจะแนะนาํสถานีบริการนํ้ามนับาง

จากแก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ 

     

 

 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ประวัติผู้วิจัย 

 

 นางสาวธิมาภรณ์ สุขเสน เกิดเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2525 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จากมหาวิทลาลยัรามคาํแหง เม่ือปี

การศึกษา 2549 และไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี เม่ือปี

การศึกษา 2553 จากมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์และต่อมาไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิต

สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม ในปีการศึกษา 2562 

 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2550 – 2554  บริษทัลามิเนชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

    ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

 พ.ศ.2554-2556  บริษทัลามิเนชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

    ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 พ.ศ.2556-2557  บริษทัลามิเนชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

    ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั รัฐนนัทโ์ลจิสติกส์ จาํกดั 

    บริษทั รัฐนนัทอ์อยล ์จาํกดั 

    ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

 

   .................................................................................... 
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