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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกสถานีบริการน้ํามัน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จํานวน 400 ชุด  ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตาผู้ใช้รถแต่ละประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดย

สถิติที่ใช้ได้แก ่ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 24-32 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 9,001-20,000 บาท โดยส่วนใหญ่เลือกเติมน้ํามัน

เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91  ที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพราะเช่ือในคุณภาพของน้ํามัน เติมน้ํามัน 1-2 ครั้ง ต่อเดือน ในช่วง

เวลา 8.01 น.-12.00 น. เติมครั้งละ 101 – 300 บาท นอกจากนี้ส่วนใหญ่เลือกเติมน้ํามันกับสถานีบริการน้ํามันแบบ 

มีพนักงานบริการ ชําระเป็นเงนิสด ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผูต้ัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามันเอง  

จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ    กลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป   และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด   

การบริโภคที่ยั่งยืนพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย อายุ 33-41 ปี สถานะภาพโสด มีระดับการศกึษา ปริญญาตรี ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 

9,001-20,000 บาท และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่มีอายุ 24-32 ปีเท่านัน้  

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป   และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด   

การบริโภคที่ยั่งยืนพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้ง

สองกลุม่ แต่ระดับการศึกษาที่แตกตา่งกันมีความสัมพันธ์กับกลุม่ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมกับผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสถานีบริการน้ํามัน มีผลต่อผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม 

โดยประเภทของน้ํามัน สถานีบริการน้ํามันที่เลือก สาเหตุที่เติมน้ํามันจากสถานีบริการน้ํามัน ปริมาณการเติมน้ํามัน

ใน 1 เดือน เวลาที่เติมน้ํามันบ่อยที่สุด ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันแต่ละคร้ัง รูปแบบสถานีบริการน้ํามัน  การชําระเงินไม่มี

ผลต่อผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ 

                                                            

  *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 **ดร. อาจารย์ภาควิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด ปัจจัยดา้นสิ่งนําเสนอทางกายภาพและปัจจัย

ด้านกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านบุคลากรพบว่า ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ให้ให้ความสําคัญ

แตกต่างกัน โดยปัจจัยย่อยที่แตกต่างกัน คือ ให้บริการลูกค้าด้วยความชํานาญและรวดเร็ว และrนักงานที่ให้บริการเป็น

พนักงานที่มาจาก การจา้งแรงงานคนในพ้ืนที่ 

ABSTRACT  

 This independent study aimed to study the behavior according to sustainable consumption concept of 

working-age people in Mueang Chiang Mai district towards selecting gas station services . The questionnaire was 

used as the tool to collect data 400 using a quota sampling by occupation. Data was, then, analyzed by the use of 

descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean.  

The findings presented that most respondents were single male, aged of 20-29 years old, with bachelor’s 

degree. The majority was the employee of private company and earned the monthly income at the amount of 

9,001-20,000 baht. Most gas to gasoline, gasohol 91 at the gas station PTT believes in the quality of the oil, 

frequency of oil 1-2 times per month, service during 8:01 am. -12.00 pm and the cost per visit is about 101-300 

baht. Furthermore, most alternative fuel to gas stations with service personnel, cash payments, decided chooses 

their own gas stations. 

The samples were divided into two groups by mean: general consumers and the consumers who are aware 

of the concept of sustainable consumption. The findings user stations that recognize the concept of sustainable 

consumption that most respondents were single male, aged of 34-41 years old, with bachelor’s degree. The 

majority was the employee of private company and earned the monthly income at the amount of 9,001-20,000 

baht. But general consumers were aged 24-32 years old. 

According to the correlation analysis on general information of the working aged people towards selecting 

gas station services, as divided into a group of working-aged consumers with sustainable consumption concept and 

a group of general working-aged consumers, the results presented that the difference of personal factors on gender, 

age, marital status, career and average monthly income affected the correlation of these two groups. Nevertheless, 

the difference of personal factors on education background did not affect the correlation among these two groups.  

Based upon the study on behavioral classification on the sustainable consumption concept towards selecting gas 

station services of these two groups of consumers, the results suggested that the consumer behaviors on the type of 

oil stations, the reason is that gas from a gas station, the amount of oil in 1 month, period in a month that they came 

to receive service, amount of expenses that they spent in each time, Style gas station and did not affected to both 

groups of consumers. 
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According to the study on statistic test of difference, the findings presented that both groups of consumers 

similarly paid an importance on the selecting gas station services, as a part of people factor. They, however, 

differently paid importance to the following sub-factors: providing customers with the expertise and fast and 

employees serving as a source of employment in the local area.  

บทนาํ  

หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน ถือได้ว่ามีความจําเป็นต่อผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางของ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางและต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูอ้ยู่ในวัยทํางาน

ที่ต้องได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนใหญ่  และยังเป็นวัยที่มีศักยภาพในการซื้อยานพาหนะส่วนบุคคลมากที่สุด 

ประกอบกับปัจจุบัน การดํารงชีวิตมีความเร่งรีบมากขึ้น สถานีบริการน้ํามันจงึจําเป็นต้องมบีริการอย่างทั่วถึงและมีจํานวน

เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนหรือตัวเมืองที่มีสถานที่ทํางาน อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ อยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก  เป็นต้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐ ที่อนุมัติโครงการ

รถคันแรกของรัฐบาลใน  พ.ศ.2555 ทําใหม้ยีอดจองรถถงึ 1.25 ล้านคัน ส่งผลต่อยอดขายน้ํามันเบนซินซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึน

จากปี 2555 ถึง 4-5%  ขณะที่ยอดจําหนา่ยน้ํามันดเีซล มีการขยายตัว 7-8% (บริษัทน้ํามันอู่ฟู.่.., 2556: ออนไลน)์ จงึทํา

ให้แนวโน้มของการใช้บริการสถานีบริการน้ํามันในปัจจุบันเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเจริญเติบโต เพื่อ

รองรับการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มมากข้ึน  ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด ได้ขยายสถานีบริการน้ํามันให้

มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้วถึง 700 แห่ง และคาดว่าจะเปิดบริการได้อีกประมาณ 60 

แห่ง ในปี 2556 (PT เดินหน้าขยายปั๊ม... , 2556: ออนไลน์) จึงถือได้ว่าธุรกิจนี้ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบัน 

 อย่างไรก็ตาม น้ํามันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่หากใช้อย่างไม่รู้คุณค่าในวันหนึ่งก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการใช้

น้ํามันยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจจากการที่ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ การปล่อยมลพิษ

และของเสียไปสู่สิ่งแวดล้อมจากสถานีบริการน้ํามัน เช่น ปัญหาผลเสยีจากการบริการ ล้าง อัด ฉดี ที่ทําให้เกิดน้ําเสียจาก

สารพิษปนเปื้อนเป็นการทําลายระบบนิเวศของแหล่งน้ํา เป็นต้น (ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม, 2551: 

ออนไลน์) เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการบริโภคของคนรุ่นต่อไป จึงทําให้พฤติกรรมการเลือกใช้สถานี

บริการน้ํามันของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับแค่การบริการของสถานีบริการน้ํามันเท่านั้น 

แต่ผู้บริโภคยังคํานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เม่ือผู้บริโภคคํานึงถึงผลกระทบ

ดังกล่าว ย่อมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไปจนถึงคนรุ่นต่อไป 

 ในส่วนของสถานีบริการน้ํามัน ได้มีส่วนทําลายสิ่งแวดล้อมคือ การปล่อยของเสียลงสู่ระบบนิเวศในเขตชุมชนที่

เกิดจากสถานีจําหน่ายน้ํามันเช้ือเพลิง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก จึงควรหันมาให้

ความสําคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อทําให้เกิดการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable consumption) เป็นแนวทางของการบริโภคสินค้า
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และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จําเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมไปกับการลดผลกระทบเชิง

ลบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันและ

อนาคต อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (ศรัญยู ตันติเสรี, 2553: ออนไลน์) ซึ่งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา  

มีจํานวนธุรกิจที่ให้ความสําคัญในเร่ืองการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจเพิ่มมากข้ึน เช่นโครงการ

สนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความ

เข้มแข็ง ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจําหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการจ้างแรงงานจาก

ชุมชนนั้นๆ  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะเป็นสว่นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นต้น (บริษัทน้ํามันอู่ฟู่..., 2556: ออนไลน์) ในส่วนของบางจากเองได้มี โครงการสถานี

บริการน้ํามันบริการตัวเอง ซึ่งช่วยให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่น้ํามันมีราคาแพง 

โดยจะทําให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ํามัน      และในขณะเดียวกันตัวของผู้ประกอบการสถานีบริการ

น้ํามันเอง จะยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดหรือลดต้นทุนแรงงานได้อีกเช่นกัน  จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่า แนวโน้มและทิศทาง

ของการทําธุรกิจในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางที่ธุรกิจจะเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  องคก์รใดที่เข้าใจทิศทางนี้ และปรับตัวได้ก่อนย่อมเป็นการวางรากฐานเพ่ือความยั่งยืนขององค์กรใน

อนาคตได้เป็นอย่างดี และเม่ือองค์กรใดได้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนแล้ว  จะเกดิการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มผลิต

ภาพและประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และลดการเกิดมลพิษ ตลอดจนคํานึงถึงการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555: ออนไลน์)  ซึ่งธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน 

เป็นธุรกิจหนึ่งที่นําแนวคิดด้านการบริโภคอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ในองค์กรเช่นเดียวกัน ทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถานบีริการนํ้ามันที่ประหยัดค่าใช้จ่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน  

 การใช้บริการสถานีบริการน้ํามันของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่นั้น  มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังจะสังเกตได้

จากข้อมูลยอดขายน้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี -20 และ อี-85ซึ่ งบางจากที่ได้นําเข้าสู่ปั้มน้ํามันในภาคเหนือ โดยจังหวัด

เชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่มียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นเร่ือยๆเพื่อรองรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กําลังออกสู่ตลาด (บางจากผู้นําพลังงาน

ทดแทน, 2553: ออนไลน์) และการแข่งขันของสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมถ่ือไดว้่ามกีารแข่งขันที่รุนแรง 

สังเกตได้จาก จํานวนของสถานบีริการน้ํามันที่มีมากถึง 67 แห่งเฉพาะในเขตอําเภอเมืองเท่านั้น (สํานักงานพาณชิยจ์ังหวัด

เชียงใหม่, 2557: ออนไลน)์  แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความต้องการใช้บริการน้ํามันหรือเติมน้ํามันอยู่

ในปริมาณสูง เนื่องจากความต้องการใช้รถในปริมาณมาก จะเห็นได้ว่า ยอดจดทะเบียนรถของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2554 

มียอดจดทะเบียนต่อเดือนประมาณ 3,000 คัน จากปกติมีเพียงแค่ 1,000 คันต่อเดือน (ขนส่งเชียงใหม่ชี้..., 2555: 

ออนไลน์) นอกจากนี้ในเขตอําเภอเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภาคก็มีคนวัยทํางานที่มีศักยภาพใน

การซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะส่วนบุคคลอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นแนวโน้มแสดงถึงความต้องการน้ํามันที่มากข้ึน 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อการเลือกใช้สถานี

บริการน้ํามันของคนวัยทํางานในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันสามารถนํา

ข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ในการดําเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกสถานีบริการ

น้ํามัน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1) ทําให้ทราบพฤติกรรมตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในเขตอําเภอเมืองเชยีงใหม่ต่อการเลือก
สถานีบริการน้ํามัน  

2) สามารถนําข้อมูลไปใช้โดยผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในการกําหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ใน

การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

นิยามศัพท์ 

  สถานีบริการน้ํามัน หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการจําหน่ายและให้บริการต่างๆ

เกี่ยวกับรถ รวมทั้งให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น หอ้งน้ํา ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ 

  คนวัยทํางาน หมายถงึ กลุ่มประชากรที่มีอายอุยู่ในช่วง 15-60 ป ีเป็นกลุ่มที่ใชพ้ลังทางร่างกายและสติปัญญา

ผลิตงานออกมาและเป็นผูท้ี่ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้บรกิารเตมิน้ํามันให้กับยานพาหนะสว่นบุคคลและไม่เป็นผู้ที่ให้บริการรถ

สาธารณะและรถที่ใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์ที่อาศัยอยูใ่นเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

  พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน 

  การบริโภคอย่างย่ังยนื หมายถึง การบริโภคสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และนํามา

ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ด ีโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด เกดิสารพิษน้อยทีสุ่ด และปลดปล่อยของเสียรวมทั้งมลภาวะ

น้อยที่สุด เพื่อไมใ่ห้ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของคนรุ่นต่อไป 

กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 36)  

ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior) คือ การค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤตกิรรม

การซื้อ และการใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ทําให้ทราบลักษณะของความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อ และ

พฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค โดยคําตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดสําหรับกําหนดกลยุทธ์การตลาด 

(Marketing Strategies) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคําถามที่ใช้ทําการวิจัย 

คือ 6Ws และ 1H ได้แก่ Who, Whom, Why, What, Where, When และ How เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ (7Os) ได้แก่ 

Occupants, Organizations, Objectives, Objects, Outlets, Occasions และ Operations 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ   แนวคิด เกี่ ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ  7Ps      

ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 7 เคร่ืองมือ คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) สิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical 

Evidence) (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548: 31) 
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แนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable consumption) การบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทสากล โดยกลุ่ม

ประเทศนอร์ดิกได้ให้ความหมายของการบริโภคอย่างยืนไว้ว่า “การบริโภคที่ยั่งยืน” หมายถึง การใช้สินค้าและบริการที่

ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานและนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและก่อให้เกิด

สารพิษ ของเสียและสารมลพิษน้อยที่สุด เมื่อพจิารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อความจําเป็นลว่งหนา้ของคนในรุ่นถัดไป (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550) 

ส่วนการวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้บริโภคนั้น เป็นพฤตกิรรมการ

บริโภคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผู้บริโภค การศึกษาตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภค จะวัดจากความ

คิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อจําแนกกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถงึแนวคิดการบรโิภคอย่างยั่งยืนออกจากกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป โดย

ใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากการศึกษาของ (Krytallis et al., 2012: 334-372) และ (Tanner and Kast, 2003: 883-

902) โดยคําถามที่ใช้วัดจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักที่สําคัญคือ 1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน

ของตัวผู้บริโภคเอง ในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรอย่าง

ยั่งยืน ในองคป์ระกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ตารางที่ 1 การใช้ 7 คําถามเพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวขอ้ง (4Ps) 

คําถาม (6W’s 1H) คําตอบที่ต้องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง (4Ps)

1. ใครบ้างที่อยู่ในตลาด

เป้าหมาย (Who is in the 

Target Market?) 

ลักษณะตา่งๆของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย (Occupants)  

กลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) ทั้งหมดที่

เหมาะสมและตอบสนองความพงึ

พอใจของกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 

2. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

ตอ้งการซือ้อะไร (What 

Does the Consumer Buy?)  

 

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการสถานี

บริการน้ํามัน (Objects) ซึ่งเป็นสิ่งที่

ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายต้องการ

จากตัวผลิตภัณฑ ์ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก ่ 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก 

2. รูปลักษณ์ผลติภัณฑ ์เช่น ตรา

สินค้า การบรรจุภัณฑ ์คณุภาพ  

3. ผลิตภัณฑ์ควบ  

4. ผลิตภัณฑ์คาดหวัง  

3. เพราะอะไรที่ทําให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อ (Why does the 

customer buy?)  

 

วัตถุประสงค์ตอ่การใช้บริการ 

(Objectives) สถานีบริการน้ํามัน และ

ผู้บริโภคใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน 

เพื่อสนองความต้องการในดา้นใดบ้าง

กลยุทธ์ที่มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้ ได้แก ่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 

2. ด้านราคา  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านบุคคลากร 
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คําถาม (6W’s 1H) คําตอบที่ต้องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง (4Ps)

6. ด้านกระบวนการให้บริการ 

7. ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

4. ใครเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมต่อ

การตัดสินใจซื้อ (Who 

Participates in the 

Buying?)  

บทบาทความสาํคัญของกลุ่มต่างๆ 

(Organizations) ที่มีอิทธิพลตอ่การ

ตัดสินใจซื้อของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดที่

เหมาะสมกับกลุม่ผู้มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

5. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

จะซื้อสินค้าเมื่อใด (When 

Does the Consumer Buy?) 

โอกาสที่ผู้บริโภคจะใช้บริการสถานี

บริการน้ํามัน (Occasions) เช่น 

ช่วงเวลาที่เตมิน้ํามันบ่อยที่สุด 

กลยุทธ์ด้านบุคคลากร เชน่ การจัด

กําลังคนหรือพนักงานให้เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันในช่วงเวลาดังกล่าว 

6. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

จะซื้อสินค้าเมื่อใด (When 

Does the Consumer Buy?)  

โอกาสที่ผู้บริโภคจะใช้บริการสถานี

บริการน้ํามัน (Occasions) เช่น 

ช่วงเวลาที่เตมิน้ํามันบ่อยที่สุด 

กลยุทธ์ด้านบุคคลากร เชน่ การจัด

กําลังคนหรือพนักงานให้เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันในช่วงเวลาดังกล่าว 

7. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

จะซื้อสินค้าเมื่อใด (When 

Does the Consumer Buy?)  

โอกาสที่ผู้บริโภคจะใช้บริการสถานี

บริการน้ํามัน (Occasions) เช่น 

ช่วงเวลาที่เตมิน้ํามันบ่อยที่สุด 

กลยุทธ์ด้านบุคคลากร เชน่ การจัด

กําลังคนหรือพนักงานให้เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันในช่วงเวลาดังกล่าว 

8. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

ซ้ือสินค้าจากที่ไหน (Where 

Does the Consumer Buy?)  

ช่องทางจดัจําหน่ายที่เหมาะสม 

(Channels)  

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหนา่ย ของ

สถานีบริการน้ํามัน 

9. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

ซื้ออย่างไร (How Does the 

Consumer Buy?)  

ขั้นตอนต่างๆในการตัดสินใจซือ้ 

(Operation)  

1. การรับรูป้ัญหา  

2. การค้นหาข้อมูลสินค้า 

3. ประเมินผลทางเลือกอย่างไร  

4. การตัดสินใจอย่างไร 

5. ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ได้แก ่

พนักงานขาย การส่งเสริมการตลาด 

การให้ข่าว และประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

จะช่วยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายตัดสินใจ

ซือ้ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พัชราวดี สุทธิกุล (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ป ี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 15,000 บาท 

ประเภทน้ํามันที่ใช้ คือ น้ํามันเบนซิน วัตถุประสงค์หลักในการใช้สถานีบริการน้ํามันคือ เพื่อเติมน้ํามัน ใช้เงินสดในการชําระ

เงิน ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามันกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญ ในด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่ายมาเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านรูปแบบสถานีบริการ ด้านคุณภาพของพนักงาน ด้าน

กระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขายตามลําดับ  

  ทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานี

บริการน้ํามันของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้รถยนต์นั่งส่วน

บุคคลและรถบรรทุกส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท แต่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้

รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใช้บริการสถานีน้ํามัน ปตท.บ่อยที่สุด ธุรกิจเสริมที่ใช้บริการ

บ่อยที่สุดคือร้านสะดวกซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามัน ในด้าน

ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ืองตรายี่ห้อของสถานีบริการน้ํามัน ด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญกับราคาน้ํามันที่ถูกกว่าสถานีบรกิารน้ํามันอื่น ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 

เร่ืองสถานีบริการตั้งอยู่ใกล้บ้าน ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ือง การมีของแจกของ

แถม ด้านคน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเร่ือง พนักงานมีความซ่ือสัตย์และไว้วางใจได้ในการให้บริการ ด้านสิ่ง

นําเสนอทางกายภาพ ให้ความสําคัญในเร่ืองของความสะอาดของสถานีบริการน้ํามัน ด้านกระบวนการ ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ือง ขั้นตอนการเติมน้ํามันมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว 

  สุรชัย สังข์ศรีแก้ว (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ปตท. ของผู้ที่เดินทาง

ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน มีรายได้

เฉลี่ย 10,000 – 20,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ปตท. โดยเรียงลําดับจาก

มากไปน้อยตามลําดับได้แก ่ปัจจัยดา้นระดับการศึกษาของผู้บริโภค ปัจจัยด้านความสะอาดของห้องน้ํา ปัจจัยด้านจํานวน

ช่องบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ปัจจัยด้านอาชีพของผู้บริโภค ปัจจัยด้านความ

หลากหลายของน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีให้เลือก ปัจจัยด้านการมีผู้ให้บริการมากมายทําให้บรรยากาศคึกคักและรู้สึกปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
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วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาในคร้ังนี้ จะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค ที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ต่อการเลือกสถานีบริการน้ํามันว่าได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมากนอ้ยเพยีงใด  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล และ 

สรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน             

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ทําการศึกษาในกลุ่มคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มียานพาหนะและใช้สถานีบริการน้ํามันจึงได้กําหนด

ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ราย ตามการเปิดตารางขนาดตัวอย่างในการศึกษาที่ใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนและระดับท้องถิ่น

ของ Seymour Sudman (1967: 87 อ้างถึงในกุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling) ตามผู้ใช้รถแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็น 1) ผู้ใช้บริการเติมน้ํามันรถจักรยานยนต์ 2) ผู้ใช้บริการเติมน้ํามันรถยนต์

น่ังส่วนบุคคล 3) ผู้ ใช้บริการเติมน้ํามันรถบรรทุกส่วนบุคคล ในจํานวนขนาดตัวอย่างของผู้ใช้บริการเติมน้ํามัน

รถจักรยานยนต์ 200 อยา่ง และที่เหลือในจํานวนประเภทละ 100 ตัวอย่าง  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ รายไดโ้ดยเฉลี่ย

ตอ่เดอืน และคําถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานใน 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกสถานีบริการน้ํามัน  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการต่อการเลือกสถานีบริการน้ํามัน ของคนวัยทํางานในเมือง

เชียงใหม่ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

ส่วนที่ 4 ความเหน็ต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

5. สถิติวิเคราะห์   

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะวิเคราะหโ์ดยใช้ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมต่่อการ

เลือกสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นคําถามที่สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) 

จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ่ซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับความสําคัญ ได้แก่ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 74) 

   ระดับความสําคัญ    ค่านํ้าหนักของตัวเลือก 

   มากที่สุด       5 

   มาก     4 

   ปานกลาง    3 

   น้อย     2 

   น้อยที่สุด       1 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความสําคัญ กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย        การแปลความหมาย 

   4.50 – 5.00    ระดับความสําคัญมากที่สุด 

   3.50 – 4.49    ระดับความสําคัญมาก 

   2.50 – 3.49    ระดับความสําคัญปานกลาง 

1.50 – 2.49    ระดับความสําคัญนอ้ย 

   1.00 – 1.49    ระดับความสําคัญนอ้ยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นข้อมูลความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่

ยั่งยืน จํานวน 30 ข้อ แบ่งเป็น 5 ปัจจัย ในจํานวนน้ีมีคําถามเกี่ยวกับ ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 8 

ข้อ ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ 8 ข้อ  ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 8 ข้อ ความเห็น

ต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3 ข้อ และความเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสังคม

และเศรษฐกิจ 3 ข้อ ที่ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ Krystallis et al. (2012) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับของความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แนใ่จ ไม่

เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 75) 

ระดับความคิดเห็น  ค่านํ้าหนักของตัวเลือก 

   เห็นดว้ยอยา่งยิง่      5 

   เห็นดว้ย       4 

ไม่แน่ใจ       3 

   ไม่เห็นด้วย      2 

   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     1 
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เกณฑ์การแปลความหมาย  เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น กําหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

   4.50 – 5.00    ระดับความเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

   3.50 – 4.49    ระดับความเห็นดว้ย 

   2.50 – 3.49    ระดับความไม่แน่ใจ 

1.50 – 2.49    ระดับความไม่เห็นด้วย 

   1.00 – 1.49    ระดับความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑร์ถจักรยานยนตใ์นด้านตา่งๆ สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ทัง้สิ่งแวดล้อม 

สังคมและเศรษฐกิจนั้น สามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นเป็น 5 ระดับของความคิดเห็นด้านผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบ

ทางบวกมาก ผลกระทบทางบวก เฉยๆ ผลกระทบทางลบและผลกระทบทางลบน้อย  

ระดับความคิดเห็น  ค่านํ้าหนักตัวเลือก   

   ผลกระทบทางบวกมาก   + 2    

   ผลกระทบทางบวก         1    

   เฉยๆ           0    

   ผลกระทบทางลบ      - 1    

   ผลกระทบทางลบมาก      - 2    

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคา่ความคดิเห็น กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมายผลกระทบ 

   1.50 - 2.00   มีผลกระทบทางบวกมาก 

   0.50 - 1.49   มีผลกระทบทางบวก  

   -0.50 - 0.49   มีผลกระทบปานกลาง  

-1.50 - -0.51   มีผลกระทบทางลบ   

   -2.00 - -1.51   มีผลกระทบทางลบมาก 

 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นผู้บริโภคท่ัวไป  และผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด

การบริโภคที่ยั่งยืน  ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก ่ค่าเฉลี่ยเป็นคา่กลางในการแบง่กลุ่มผู้บริโภคออกเป็น 2 กลุม่ 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ใช้สถิติเชงิพรรณนา

ได้แก ่การแจกแจงความถี่ และรอ้ยละ ในการวิเคราะห ์

 ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ และ

ร้อยละ ในการวิเคราะห ์

 ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ใช้สถิติอ้างอิงได้แก่ ไคว์สแคร์ 

(Chi-Square) ในการวิเคราะห ์



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2558) 

 

Vol. 1 No. 3 (July – September 2015)   310

 

 ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการเลือกสถานีบริการ

น้ํามัน กับผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ ใช้สถิติอ้างอิงได้แก่ ไคว์สแคร์ ในการวิเคราะห์ 

 ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ ต่อการให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ่ใช้สถิติอ้างอิงได้แก่ t-test ในการวิเคราะห ์

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายอายุ 24-32 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 9,001-20,000 บาท  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกสถานีบริการน้ํามันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91  ที่สถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. ด้วยเหตุผลเพราะเช่ือในคุณภาพของน้ํามัน โดยเติมน้ํามัน 1-2 ครั้งต่อเดือนในช่วงเวลา 8.01 น.-12.00 น. โดยเติม

ครั้งละ 101 – 300 บาท ส่วนใหญ่เลือกเติมน้ํามันกับสถานีบริการน้ํามันแบบมีพนักงานบริการ โดยชําระเป็นเงินสด ผู้ที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน คือ ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบีริการน้ํามัน 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก คือ หัวจ่าย

น้ํามันมีความเพียงพอในการให้บริการ  

ดา้นราคา 

ปัจจัยด้านราคามีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก คือ ราคาน้ํามัน

ถูกกว่าสถานบีรกิารน้ํามันอื่น 

ด้านการจัดจําหน่าย 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการสถานี

บริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก คือ 

อยู่ใกล้ที่อยูอ่าศัยและที่ทํางาน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการ

สถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับ

แรก คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีของแถมเมื่อเติมน้ํามันตามจํานวนที่กําหนด 
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ด้านบุคลากร 

ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามันอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก คือ มีความ

สุภาพ มีมารยาทในการให้บริการ 

ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการ

สถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก คือ  สถานที่

กว้างขวาง ทางเข้า-ออกสะดวก ที่จอดรถเพียงพอ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้บริการ

สถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับ

แรก คือ ขั้นตอนในการเติมน้ํามันมีความถูกต้องและรวดเร็ว 

  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน พฤติกรรม

ส่วนบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ฉันเลือกใช้ใน

ชีวิตประจําวันจําเป็นตอ้งถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลต่อการเสียสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ฉันหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มี

ส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคมโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ความสามัคคีในกลุ่มประเทศกําลัง

พัฒนามีความสําคัญกับฉัน 

พฤตกิรรมขององค์กรในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วย โดยปัจจัยยอ่ยทีม่ีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ บริษัทตา่งๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดมลพิษ

อันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง  
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พฤติกรรมองค์กรในประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านสังคมและเศรษฐกิจขององค์กรโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ บริษัทต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทาง

เพื่อสนับสนุนการจ้างงานจากชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษัทตนเอง 

ส่วนที่ 5  การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นผู้บริโภคท่ัวไป และผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด

การบริโภคที่ยั่งยืน 

จากการศึกษาทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 

3.72 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.330 ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนน้อยกว่า 3.72) และกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.72)  

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ใช้ที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 33-41 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน และมรีายได้ 9,001-20,000 บาท 

ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ผู้บริโภคทั่วไป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 24-32 ปี สถานภาพโสด 

มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 9,001-20,000 บาท 

ส่วนที่ 8 การวเิคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างขอ้มูลทั่วไปกับผูใ้ช้บริการสถานบีริการน้ํามันทัง้สองกลุม่ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันทั้งสองกลุ่ม พบว่า เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05 ในขณะที่ระดับการศึกษา ที่แตกตา่งกันนั้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุม่  

  ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนต่อการเลือกใช้สถานี

บริการเติมน้ํามันจําแนกตามประเภทผู้บริโภค 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งพฤตกิรรมตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืนต่อการเลือกใช้สถานีบริการเติม

น้ํามัน กับผู้บริโภคทั้ง  2 กลุ่ม พบว่า ในภาพรวมด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ํามัน มคีวามแตกตา่งกัน  ซึ่งมีผลต่อผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่  

ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความสําคัญ

กับปัจจัย 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการเลือกสถานบีริการน้ํามัน สว่นใหญ่ไม่แตกต่าง

กัน  โดยปัจจัยย่อยที่แตกต่างกันคือ มีบริการร้านมนิิมาร์ทในสถานีบริการน้ํามัน  
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ปัจจัยด้านราคา 

ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาในการเลือกสถานบีรกิารน้ํามัน ไม่แตกต่างกัน  

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย 

ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายในการเลือกสถานีบริการน้ํามัน ไม่แตกต่างกัน  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในการเลือกสถานีบริการน้ํามัน ส่วน

ใหญ่ไม่แตกต่างกัน โดยปัจจยัยอ่ยที่แตกตา่งกันคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรในการเลือกสถานบีริการน้ํามัน ส่วนใหญ่แตกต่างกัน 

โดยปัจจัยย่อยที่แตกตา่งกัน คือ ให้บริการลูกค้าด้วยความชํานาญและรวดเร็ว และ พนักงานที่ให้บริการเป็นพนักงานที่มา

จาก การจ้างแรงงานคนในพื้นที่ เช่น พนักงานเติมน้ํามัน พนักงานมินิมาร์ท เป็นต้น 

ปัจจัยด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยดา้นสิ่งนําเสนอทางกายภาพในการเลือกสถานีบริการน้ํามัน ไม่

แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในการเลือกสถานีบริการน้ํามันไม่

แตกต่างกัน 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือก

สถานีบริการน้ํามันในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคได ้ดังต่อไปนี ้

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 24-32 ปีมีสถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 9,001-20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

สุรชัย สังข์ศรีแก้ว (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. ของผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์

ส่วนบุคคลในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย การศึกษาระดับปรญิญาตรี 

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,000 – 20,000 บาท เช่นกัน 

ผู้บริโภคใช้บริการอะไร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91  ที่สถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน ์(2551) ที่ศึกษาปัจจัยสว่นประสมการตลาดบรกิารที่มีผล

ต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามันของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

บริการสถานีน้ํามัน ปตท.บ่อยที่สุด เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องในประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เติมน้ํามันเบนซิน
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แก๊สโซฮอล์ 95 โดยให้เหตุผลที่เติมน้ํามันที่ปั๊ม ปตท. เพราะใกล้บ้าน โดยเติมน้ํามันมากกว่า 6 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะ

เติมน้ํามันมากกว่า 900 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรชัย สังข์ศรีแก้ว (2554) ที่เลือกใช้บริการสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชราวดี สุทธิกุล (2550) ที่พบว่า ประเภทน้ํามันที่เลือกใช้คือ 

น้ํามันเบนซิน ซึ่งสาเหตุที่แตกต่างอาจมาจากปัจจุบันราคาน้ํามันเพิ่มสูงข้ึนทําให้เกิดพลังงานทดแทนเกิดข้ึนมากมาย เช่น 

เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 E85 เป็นตน้ 

ทําไมถึงใช้บริการ 

จากการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันปตท.เพราะเช่ือในคุณภาพของน้ํามันซึ่งไม่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน์ (2551) พบว่า เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เติมน้ํามันเบนซินแก๊ส

โซฮอล์ 95 โดยให้เหตุผลที่เติมน้ํามันที่ปั๊ม ปตท. เพราะใกล้บ้าน  

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน คือ ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม

เอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรชัย สังข์ศรีแก้ว (2554) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ํามัน

เช้ือเพลิง ปตท. ของผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่พบว่า ตนเอง เป็นผู้มีอํานาจ

ตัดสินใจเลือกสถานีบริการน้ํามันสูงสุด 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเตมิน้ํามันในช่วงเวลา 8.01 น.-12.00 น.  มากที่สุด    ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานี

บริการน้ํามันของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เติมน้ํามันในช่วงเวลาเช้า 

เช่นกัน 

ผู้บริโภคใช้บริการที่ไหน 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเติมน้ํามันกับสถานีบริการน้ํามันแบบมีพนักงานบริการ 

ผู้บริโภคใช้บริการอย่างไร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เติมน้ํามัน 1-2 คร้ัง ต่อเดือน โดยเติม ครั้งละ 101 – 300 บาท 

โดยชําระเป็นเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชราวดี สุทธิกุล (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

เงินสดในการชําระเงิน เช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือก

สถานีบริการน้ํามันในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะสําหรับสถานีบริการน้ํามัน ดังต่อไปนี้ 
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ด้านผลติภัณฑ์ 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก ในระดับมากที่สุด 

ได้แก่ หัวจ่ายน้ํามันมีความเพียงพอในการให้บริการ  ดังนั้นผู้ประกอบการที่คิดจะเปิดสถานีบริการน้ํามันใหม่ ควร

พิจารณาถึงหัวจ่ายน้ํามันมีความเพียงพอในการให้บริการ และตรายี่ห้อที่ได้รับความนิยม ซึ่งจากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า 

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เป็นสถานีที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการมากที่สุด 

2. จากการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามันเฉพาะแห่งเพราะ เช่ือม่ันในคุณภาพ

ของน้ํามัน ดังนั้นสถานีบริการควรจัดแสดงป้ายรับรองจากหน่วยงานราชการและเอกชนอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับลูกค้าด้วย เช่น ป้ายรับรองคุณภาพน้ํามันจาก กรมธุรกิจพลังงาน ป้ายรับรองปริมาณน้ํามันจาก กรมช่าง ตวง วัด 

และหมั่นตรวจสอบปริมาณสิ่งเจือปนในน้ํามันอยู่เสมอ 

3. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เติมน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 รองลงมาคือ น้ํามันดี เซลดังนั้น 

ผู้ประกอบการควรมีจํานวนหัวจ่ายน้ํามันที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวจ่ายน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 และ น้ํามันดีเซล ควร

มีปริมาณมากกว่าน้ํามันประเภทอื่นๆ 

ด้านราคา 

ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยของปัจจัยด้านราคา คือ ราคาน้ํามันถูกกว่าสถานีบริการน้ํามันอื่นๆ แต่

เนื่องจากราคาของน้ํามันเป็นราคาที่มีการข้ึนลงเป็นไปตามกลไกทางตลาดทําให้สถานีบริการน้ํามันต่างๆ ไม่สามารถที่จะ

กําหนดราคาให้แตกต่างจากสถานีบริการน้ํามันอื่นๆได้มากนัก ดังนั้นผู้ให้บริการควรที่จะทําโปรโมช่ันร่วมกับ บัตรเครดิต

ต่างๆ เพื่อมอบส่วนลดที่ได้จากบัตรเครดิต รวมถึงของแถมที่ได้จากการเติมน้ํามัน เช่น ทุก 800 บาท รับน้ําดื่มขนาด 

1,500 มล. ฟรี 1 ขวด เพ่ือสร้างความแตกต่างและทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า  เป็นต้น  ทั้งนี้ ควรมีการรับชําระเงิน

ด้วยบัตรเครดติดว้ย เนื่องจากเป็นอกีชอ่งทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ สถานีบริการน้ํามันจึงควรมีบริการรับชําระ

ค่าน้ํามันด้วยบัตรเครดิตเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกคา้ 

 ด้านการจัดจําหน่าย 

จากการศกึษาพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่ายที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก ในระดับมาก ได้แก ่

อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยและที่ทํางาน โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเติมน้ํามัน 1-2 ครั้ง  ต่อเดือน  ในช่วงเวลา 8.01 น.-

12.00 น.  ดังนัน้ ในการขยายสาขาหรือการเปิดสถานีบริการแห่งใหม่ควรตั้งอยูบ่ริเวณแหลง่ชุมชนที่พักอาศยั หรือสถานที่

ทํางาน และควรติดกับถนนใหญ่รถสามารถเข้าออกได้สะดวก  และในช่วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการมาก เช่น ช่วงเวลา 

8.00 -12.00 น. และเวลา 12.00-16.00 น. ควรจัดกําลังคนให้เหมาะสมกับการให้บริการลูกค้า 

ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันแต่ละครั้ง 101 – 300 บาท ดังนั้น สถานี

บริการน้ํามันควรจัดใหม้ีการสะสมคูปอง หรือการพัฒนาระบบสมาชิกเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บรกิารอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเติมน้ํามันอยู่ที่ 101 – 300 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการ

อาจทําเป็นบัตรคูปอง เมื่อซือ้บัตรคูปองเติมน้ํามัน 400 บาทจะได้รับของกํานัลและได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 
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2. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพราะเช่ือม่ันในคุณภาพ

ของน้ํามัน  ดังนั้นสถานีบริการน้ํามันควรจัดทําป้ายแสดงการรับรองคุณภาพน้ํามันจากหน่วงงานต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อ

สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก ในระดับ

มาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีของแถมเมื่อเติมน้ํามันตามจํานวนที่กําหนด ดังนั้นสถานีบริการน้ํามัน

ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น มีของแถมเมื่อเติมน้ํามันตามจํานวนที่กําหนด 

ด้านบุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก ในระดับมาก ได้แก่ มี

ความสุภาพ มีมารยาทในการให้บริการ ดังนั้นสถานีบริการน้ํามันควรคัดเลือกบุคลากรก่อนที่จะรับเข้ามาเป็นพนักงาน

ประจําสถานีโดยตรวจสอบประวัติการทํางานโดยพิจารณาในเรื่องของมารยาท สุภาพ เรียบร้อย และก่อนการเข้า

ปฏิบัติงานควรมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้ันตอนการบริการ และเรื่องจิตบริการรวมถึงมารยาทในการให้บริการ ควร

กําหนดและชี้แจงกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในสถานีทราบ รวมไปถึงการตั้งทีมงานตรวจสอบการทํางาน

ของพนักงานภายในสถานี ซึ่งทีมตรวจสอบนี้จะเข้าไปใช้บริการ โดยที่ไม่ให้พนักงานทราบ เพื่อเป็นการวัดการทํางาน หาก

พบพนักงานคนใดบริการดี สุภาพเรียบร้อย มีความตั้งใจให้บริการ มีความซ่ือสัตย์และกระตือรือร้นในการทํางานก็จะมี

การให้รางวัล 

ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก ในระดับ

มาก ได้แก่สถานที่กว้างขวาง ทางเข้า-ออกสะดวก ที่จอดรถเพียงพอ   ดังนั้นสถานีบริการน้ํามันควรให้ความสําคัญกับ

สถานที่ที่กว้างขวาง โดยการออกแบบพื้นที่จอดรถให้สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ควรมอบหมาย

หน้าที่ให้แก่ พนักงานควบคุมดูแล คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองที่จอด และบริหารจัดการ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 

ทั้งภายในสถาน ีและทางเข้า-ออกของสถานีบริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญอันดับแรก ในระดับ

มาก ได้แก ่ข้ันตอนในการเติมน้ํามันมีความถูกต้องและรวดเร็วดังนั้นจึงเสนอแนะว่า 

1. ควรจัดการอบรมขั้นตอนกระบวนการการเติมน้ํามันรวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานเติมน้ํามันให้

ทราบถึงประเภทของน้ํามันกับประเภทของรถยนต์ และการให้ขอ้ปฏิบัติในการทวนคําสั่งซื้อของลูกคา้ เพื่อป้องกันการเติม

น้ํามันผิดประเภทให้กับรถของลูกค้าที่มาใช้บริการ 

และมีการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของประเภทน้ํามันต่างๆ กับพนักงานอยูเ่สมอ  

2. สถานีบริการน้ํามันควรมีการจัดการในเร่ืองการวางผังของหัวจ่ายน้ํามันแต่ละประเภทชนิดของน้ํามันภายใน

สถานี คือ น้ํามันชนิดใดที่ผู้บริโภคนิยมเติมก็ไม่ควรนํามาไว้ในตู้จ่ายเดียวกับน้ํามันที่ผู้บริโภคนิยมเติมรองลงมา เพื่อเป็น

การลดระยะเวลาในการรอคิวเพื่อรับการบริการ ควรมีการกระจายกันออกไปตามแต่ละชนิดน้ํามันที่ได้รับความนิยม เช่น 

น้ํามันที่ผู้บริโภคนิยมมากให้อยู ่ตู้จ่ายเดียวกับน้ํามันที่ผู้บริโภคนิยมเติมน้อย เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ 
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3. สถานีบริการน้ํามันควรอบรมพนักงานในเร่ืองการเขียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง รวมไปถึงการคัดเลือก

พนักงานที่มีความสามารถในการอ่าน เขียนได้อย่างถูกต้องมาประจําตําแหน่งพนักงานออกใบเสร็จรับเงินโดยเฉพาะเพ่ือ

ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกดิข้ึนและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยนื  

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนให้ความสําคัญกับมีบริการร้านมินิ

มาร์ทในสถานีบริการน้ํามัน มากกว่าผู้บริโภคทั่วไปดังนั้นการมีร้านสะดวกซื้อภายในสถานีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืน อาจตัดสินใจมาใช้บริการดังนั้นสถานีบริการน้ํามันควรเปิดร้านสะดวกซื้อเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 

2. จากการศึกษาพบ ว่า ผู้บ ริโภคที่ ตระหนักถึ งแนวคิดการบ ริโภคอย่างยั่ งยืน ให้ความสํ าคัญ กับ                        

การประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อตา่งๆ มากกว่าผู้บริโภคทั่วไป   ดังนั้น  สถานีบรกิารน้ํามันควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน

น้ํามันให้กับผู้บริโภคในขณะที่มาใช้บริการเติมน้ํามัน หรือการนําข้อความข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายใน

สถานีบริการ รวมถึงป้ายหน้าร้าน หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้ผู้บริโภครับรู้ว่าปั๊มน้ํามันเป็นปั๊มที่มีคุณภาพ รวมถงึ เป็นสถานี

บริการน้ํามันที่ใส่ใจถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยืน 

3. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับการให้บริการ

ลูกค้าด้วยความชํานาญและรวดเร็ว มากกว่าผู้บริโภคทั่วไปดังนั้นสถานีบริการน้ํามันควรเน้นในเร่ืองการบริการที่มีความ

ชํานาญ  รวดเร็ว ดังนั้นควรอบรมพนักงานให้มีความรู้ในหน้าที่ อย่างแท้จริง รู้ถึงประเภทของน้ํามันและเข้าใจใน

กระบวนการทํางานเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนี้ควรมีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิด 

เพื่อแนะนําให้เกิดความชํานาญไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนให้ความสําคัญกับพนักงานที่ให้บริการ

เป็นพนักงานที่มาจาก การจ้างแรงงานคนในพื้นที่ เช่น พนักงานเติมน้ํามัน พนักงานมินิมาร์ท เป็นต้น มากกว่าผู้บริโภค

ทั่วไป ดังนั้น สถานีบริการน้ํามันอาจว่าจ้างพนักงานจากคนในพื้นที่ เช่น พนักงานเติมน้ํามัน พนักงานมินิมาร์ท เป็นต้น  

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมแรงงานในชุมชน  และควรทําป้ายโฆษณาเพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบถึงนโยบาย
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