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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

ต่อการใช้บริการสถานีบริการน ้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง 

Marketing Mix Affecting the Private Car User 

Towards Using Petrol Stations in Mueang Lampang 

ภูเบศ โฆ ษ ิตากา ศ * แล ะวรั ท  วนิิจ** 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้

บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

จากประชากรท่ีอาศัยอยู่ หรือมีการเดินทางผ่านเขตพื้นท่ีอ้าเภอเมืองล้าปาง โดยมีรถยนต์ส่วนบุคคลทุกขนาด เติมน้้ามัน

เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้้ามันดีเซลทุกประเภท จ้านวน 400 คน จากนั้นน้าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอา้งอิง ในรูปแบบของค่า F-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ กับปัจจัยสว่นบุคคลด้านอายุ และรายได้สว่นบุคคลเฉลี่ยตอ่เดอืน ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส  

มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท ใช้รถยนต์ประเภทรถเก๋ง (Sedan) มีจุดประสงค์หลักของการเข้าใช้บริการเพื่อเติมน้้ามัน โดยชนิด

ของน้้ามันท่ีเตมิเป็นประเภทดีเซล มีค่าใช้จา่ยตอ่การใชบ้ริการเตมิน้้ามันเฉลี่ย 501-1,000 บาทต่อครัง้ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

ครัง้ในการซื้อสินค้าและใชบ้ริการอ่ืนๆ 101-500 บาท และส่วนใหญ่มเีวลาท่ีเข้าใช้บริการแบบไมแ่นน่อน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผล ของส่วนประสมการตลาดบริการในภาพรวม อยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ  

ด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ ด้านการสร้างและการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์และด้านราคา ตามล้าดับ 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ปัจจัยราคาน้้ามันต่้ากว่าสถานีบริการน้้ามันอื่น ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ปัจจัยสถานีบริการน้้ามันอยู่บนเส้นทางหลัก สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยส่วนลดราคาน้้ามันโดยตรง ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ี

ให้บริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยความถูกต้องแม่นย้าในการให้บริการของพนักงาน ปัจจัยทางการตลาดด้าน

กระบวนการให้บริการท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคอื ปัจจัยความแม่นย้าและถูกต้องของกระบวนการให้บริการ ปัจจัยทางการตลาด

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ด้านการสร้างและการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยสถานีบริการน้้ามันมีห้องสุขาสะอาด 

เพยีงพอต่อการใช้บริการ) 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study marketing mix factors that affected private car users towards 

using petrol stations in Mueang Lampang District.  The data was collected using questionnaire distributed to 400 car 

users residing in and those who travelled through Mueang Lampang District.  The samples were car users who 

owned all kinds of private cars and who used benzene, gasohol and diesel petrol.  The data was analysed using 

descriptive statistics, namely frequency, percentage mean, and F-test, to analyse the differences between 

marketing mix, and personal factors, namely age and average monthly income, at the reliability level of 95% (or at 

the statistical significance level of 0.05). 

 The results of the research study showed that most questionnaire respondents were male, 21-30 years 

old, married, with Bachelor’s degree.  They were private company employees, with monthly income of 10,001- 

20,000 baht.  They owned a sedan car.  The main reason for using the services at the petrol station was to fill up.  

The kind of petrol they used was diesel.  They spent 501-1,000 baht each time for petrol, and spent 101-500 baht 

for other merchandises and services.  The time that they visited the petrol station was not specific. 

 The questionnaire respondents ranked the overall marketing mix at the high level.  The factors that were 

ranked at the high level were place, service process, personnel, and construction and presentation of physical 

appearance.  The factors that were ranked at the medium level were marketing promotion, product, and price, 

respectively. 

 The study of the sub-factors in each category showed that for product, the highest ranked sub-factor was 

the quality of the merchandises in the convenient store.  For price, it was lower petrol prices compared with those at 

other petrol stations.  For place, the location of the petrol station was convenient being situated on a main road.  For 

marketing promotion, it was discount on petrol price.  For personnel, it was efficient service of the staff.  For process, 

it was also efficient service.  For construction and presentation of physical appearance, it was the availability of clean 

restrooms. 

บทน้า 

ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลต่อการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ในปริมาณมากขึ้น  

และเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเดินทางติดต่อสื่อสารก็มีความจ้าเป็นตามมา ส่งผลให้อัตราการใช้

พลังงานในด้านน้้ามันสูงขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยเมื่อเดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2549 มีปริมาณการใช้น้้ามันในประเทศประมาณ 

3,603 ล้านลิตรหรือเฉลี่ยวันละ 116.20 ล้านลิตร เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ในเดือนเดียวกัน พบว่าปริมาณความ
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ตอ้งการใช้น้้ามันภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3,918 ล้านลิตร หรอืเฉลี่ยวันละ 126.40 ล้านลิตร จนกระทัง้ในปัจจุบัน ข้อมูล

ปริมาณการใชน้้้ามันท่ีเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เพิ่มขึน้เป็น 4,115 ล้านลิตรหรือเฉลี่ยวันละ 132.80 ล้านลิตร ซึ่งชี้ให้เห็น

วา่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณความต้องการใช้น้้ามันภายในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 16.60 ล้านลิตร

ต่อวัน (กรมธุรกิจพลังงาน. 2557: ออนไลน์) อีกท้ังอัตราความต้องการใช้น้้ามันยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะน้้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบอนุมัตินโยบายลดภาษสี้าหรับ

การซื้อรถยนต์คันแรก โดยยกเว้นภาษีไม่เกินคันละ 100,000 บาท ถือเป็นนโยบายประชานิยมท่ีกระตุ้นให้เกิดการซื้อ

รถยนต์มากขึ้น โดยเฉพาะส้าหรับผู้ท่ีมรีายได้น้อยและไม่เคยมีรถยนต์มาก่อน จากโครงการนี้ส่งผลให้มรีถยนต์ส่วนบุคคล 

ออกมาวิ่งบนท้องถนนมากกว่า 500,000 คันท่ัวประเทศ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ . 2556) เมื่อความต้องการน้้ามัน

เชื้อเพลิงสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล 

ส่งผลให้ธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปัจจัยเหล่านี้มีอัตราการเติบโตขึ้นตามมา หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจสถานีบริการ

น้้ามัน ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ภายในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจ้ากัด บริษัท 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) ฯลฯ ท่ีมีการเปิดบริการ ขยายสาขา

อย่างต่อเนื่อง หรือผู้ค้ารายย่อยตามตา่งจังหวัด ก็ต่างขยายฐานธุรกิจสถานีบริการน้้ามัน เพื่อรองรับความต้องการท่ีเพิ่ม

มากขึน้ โดยเห็นได้จากจ้านวนสถานบีริการน้้ามันท่ีจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 มีจ้านวน 18,993 แห่ง ได้มีการ

เพิ่มจ้านวนอย่างต่อเนื่องเป็น 20,252 แห่ง ในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 

23,478 แห่ง ณ วันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2557 (ส้านักบริการธุรกิจและการส้ารองน้้ามันเชื้อเพลงิ. 2557) 

ส้าหรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีจะถึงนี้จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาหัว

เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค เช่น จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งท่ี 2 รวมถึงโครงการก่อสร้าง

มอเตอร์เวย์เส้นทาง เชียงใหม่-ล้าปาง มูลค่าประมาณ 4.9 หมื่นล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ. 2556: ออนไลน์) อีกท้ัง

จังหวัดล้าปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา ร่วมกันน้าเสนอ

แผนพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดเพื่อเป็น Logistic Land Hub มีแผนการขยายรันเวย์ท่าอากาศยานล้าปาง เพื่อรองรับการขนส่งทาง

อากาศ รวมถึงปรับปรุงระบบการเดินทางระหว่าง เชียงใหม่-ล้าปาง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เดินทางไม่เกิน 2 

ชั่วโมงจากจังหวัดเชยีงใหม่ (ส้านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชยีงใหม่. 2557) ด้วยเหตุน้ี เราจะพบวา่จังหวัดล้าปางเป็นหน่ึงใน

จุดยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ ของภาคเหนอืตอนบน สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจสถานีบริการน้้ามันได้ โดย

จากตัวเลขสถานีบริการน้้ามันภายในจังหวัดล้าปาง จะเห็นวา่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2549 มีจ้านวน 183 แห่ง และเพ่ิมขึน้เป็น 

200 แห่ง ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเป็น 330 แห่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

(กรมธุรกิจพลังงาน. 2557: ออนไลน์) จากตัวเลขเราจะพบว่าในขณะท่ีความต้องการน้้ามันสูงขึ้น อัตราการขยายตัวของ

ธุรกิจสถานีบริการน้้ามันก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ท้าให้ตลาดเกิดสภาวะการแข่งขันท่ีเข้มข้นและรุนแรงขึ้นตามล้าดับ 

ผู้ประกอบการตา่งสรรหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดงึดูดผู้ใชบ้ริการ เพื่อแย่งชิงสว่นแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุด  

การวจิัยคร้ังน้ีจะท้าการศกึษาถึง ปัจจัยสว่นประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามนั 

ของกลุ่มประชากรภายในอ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาแผนการตลาดของสถานี

บริการน้้ามัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคอย่างมปีระสิทธิภาพ และสรา้งความมั่นคงตอ่ธุรกิจยิ่งขึน้             



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   245 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน  

ในอ้าเภอเมอืงล้าปาง มกีารน้ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

เนื่องจากธุรกิจสถานบีริการน้้ามันเป็นธุรกิจทางด้านการบริการ จึงตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service 

Marketing Mix) (ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา, 2557)มาเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

และธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุปรสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ด้านการ

สร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการศกึษาท่ีผ่านมาได้แก่ การศกึษาของ ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2549) วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) พัลลภา เนตรสุทัศน ์

และจินต์จุฑา อิสริยภัทร์ (2554) วรายุทธ ทับแก้ว (2554) แต่ท้ังนี้ ยังไม่มีการศึกษาใดท่ีมีการจ้าแนกความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม เพื่อจ้าแนกปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการใช้บริการท่ีแตกต่างกันอยา่งจริงจังมาก่อน 

 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา            

ขอบเขตการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศกึษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และพฤตกิรรมการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน และเพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการน้้ามันแตกตา่งกัน โดยจะท้าการศกึษากลุ่มตัวอยา่งที่ใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลในเขตอ้าเภอเมอืงล้าปาง 

2. ขั นตอนการศกึษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

กลุ่มประชากรท่ีอาศัยอยู่หรือเดินทางผ่านพื้นท่ีอ้าเภอเมืองล้าปาง ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคล เติมน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท 

จ้านวน 400 คน และน้ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์โดยใชส้ถิตอิา้งองิคือANOVA เพื่อวเิคราะห์ความแตกตา่งระหว่างสว่น

ประสมการตลาดกับ อายุ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยตอ่เดือน ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (หรือท่ีระดับนัยส้าคัญทาง

สถิต ิ0.05) 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาค้นควา้คร้ังนี้ เป็นกลุ่มประชากรท่ีอาศัยอยูห่รือมกีารเดินทางผ่านเขตพื้นท่ีอ้าเภอ

เมืองล้าปางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส้าหรับใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้ขับขี่เอง ทุกขนาด เติมน้้ามันเบนซิน  
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แก๊สโซฮอล์ และน้้ามันดีเซลทุกประเภท โดยก้าหนดจ้านวนตัวอย่างจากการเปิดตาราง กรณีไม่ทราบจ้านวนประชากรท่ี

แนน่อน เป็นการเก็บตัวอยา่งในท้องถิ่นของ Seymour Sudman (1976: 87) จ้านวน 400 ราย (กุลฑลี เวชสาร. 2546) 

วิธีการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบ ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท้าการเก็บ

ตัวอย่างในสถานีบริการน้้ามันในอ้าเภอเมืองล้าปาง 6 จุด และอีกส่วนหนึ่งจะท้าการเก็บตัวอย่างในส้านักงานจังหวัด

ล้าปาง ห้างสรรพสนิค้าเซนทรัล สาขาล้าปาง และสนามกีฬาเทศบาลเมอืงล้าปาง โดยตัวอยา่งจะต้องมีรถยนตส์่วนบุคคล

และใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันในอ้าเภอเมอืงล้าปาง 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครัง้นี้ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมโิดยใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชพี รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใช้ จุดประสงค์หลักของการเข้าใช้บริการ ประเภท

ของน้้ามันท่ีเติมเป็นประจ้า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คร้ังในการใชบ้ริการเติมน้้ามัน ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อสินค้าและใช้

บริการอ่ืนๆ และช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการเป็นประจ้า 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ซึ่งเป็นค้าถาม

แบบปลายปิด (Closed-end Question) มีค้าตอบเป็นแบบรายการเลือกตอบ (Check list) ตามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจเข้าใจบริการสถานีบริการน้้ามัน ซึ่งเป็นค้าถาม

ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

จากนั้นได้น้าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นแล้วไปทดลองเก็บตัวอย่าง จ้านวน 20 ฉบับ ท้าการทดลองคีย์ข้อมูลใน

โปรแกรม เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น (coefficient of reliability) โดยใช้ Cronbach's alpha พบว่า อยู่ท่ี 

0.942 (สูงกว่า 0.700 จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้) 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน  

ในอ้าเภอเมอืงล้าปาง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการศึกษาออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) และพฤติกรรม  (Behaviors) 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ใช้รถยนต์

ประเภทเก๋งขนาดต่างๆ (Sedan) เติมน้้ามันประเภทโซฮอล 95/91 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังในการใช้บริการเติมน้้ามัน  

501-1,000 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังในการใช้บริการซื้อสินค้าและใช้บริการอื่นๆ 101-500 บาท และส่วนใหญ่มี

ชว่งเวลาท่ีเข้าใช้บริการสถานีบริการน้้ามันเป็นประจ้าไมแ่นน่อน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  

จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมผีลตอ่ผู้ใชร้ถยนต์สว่นบุคคลต่อการใช้บริการสถานบีริการ

น้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านกระบวนการให้บ ริการ  

ด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ ด้านการสร้างและการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ตามล้าดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

 ส่วนประสมตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมีผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการสถานี

บริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ในระดับมากคือ คุณภาพของสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และรองลงมาคือ คุณภาพของ

น้้ามัน 

ด้านราคา (Price) 

ส่วนประสมตลาดบริการด้านราคา ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานี

บริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ในระดับมากคือ ราคาน้้ามันต่้ากว่าสถานีบริการน้้ามันอื่น และรองลงมามีผลอยู่ใน

ระดับปานกลางคือ ไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมในการช้าระบริการด้วยบัตรเครดิต 

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 

 ส่วนประสมตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใชบ้ริการสถานบีริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมอืงล้าปาง ในระดับมากคือ อยู่บนเส้นทางหลัก สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 

และรองลงมาคือ อยูใ่กล้สถานท่ีท้างาน ท่ีอยูอ่าศัย หรือแหลง่ชุมชน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ส่วนประสมตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ในระดับมากคือ ส่วนลดราคาน้้ามันโดยตรง และรองลงมามีผลอยู่ใน

ระดับปานกลางคือ ส่วนลดเมื่อช้าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต 

ด้านบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการ (People) 

ส่วนประสมตลาดบริการด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ในระดับมากคือ ความถูกต้องแม่นย้าในการให้บริการ และ

รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ส่วนประสมตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ในระดับมากคือ ความแม่นย้าและถูกต้องของการให้บริการ และ

รองลงมาคือ ความรวดเร็วของกระบวนการให้บริการ 

ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

ส่วนประสมตลาดบริการด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการมี

ผลตอ่การตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง ในระดับมากคือ มหี้องสุขาสะอาด เพียงพอตอ่การ
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ใช้บริการ และรองลงมาคือ มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ (รวมถึงพื้นท่ีจอดรถ) และความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภายในสถานีบริการน้้ามัน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดในด้านต่างๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

จ้าแนกตามอายุ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี อายุระหวา่ง 31-40 ปี และมอีายุ 41 ปีขึน้ไป ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ระดับการมี

ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ มคี่าเฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก โดย

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 ส่วน คือ ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี มอีายุระหว่าง 31-40 ปี และมีอายุ 41 ปีขึ้นไป ท้ัง 3 กลุ่ม ให้ระดับการ

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยคุณภาพของน้้ามัน 

ด้านราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเ่กิน 30 ปี และมีอายุ 41 ปีขึน้ไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ล้าดับแรกเหมอืนกันคือ ราคาน้้ามันต้่ากว่าสถานบีริการน้้ามันอื่น 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ให้ระดับการมีผลตอ่การตัดสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันต่อ

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรกคือ ไม่เก็บ

ค่าธรรมเนยีมในการช้าระบริการด้วยบัตรเครดิต 

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วน

ประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรก

เท่ากัน 2 ปัจจัย คือ อยูใ่กล้สถานท่ีท้างาน ท่ีอยูอ่าศัย หรือแหลง่ชุมชน และอยู่บนเส้นทางหลัก สะดวกในการเดินทางไปใช้

บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และมีอายุ 41 ปีขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สถานีบริการน้้ามันตอ่ส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ี

มคี่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรกเหมอืนกันคือ อยูบ่นเส้นทางหลัก สะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี มอีายุระหว่าง 31-40 ปี และมีอายุ 41 ปีขึ้นไป ท้ัง 3 กลุ่ม ให้ระดับการ

มผีลตอ่การตัดสินใจใชบ้ริการสถานบีริการน้้ามันตอ่ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยสว่นลดราคาน้้ามันโดยตรง 
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ด้านบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการ (People) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี มอีายุระหว่าง 31-40 ปี และมีอายุ 41 ปีขึ้นไป ท้ัง 3 กลุ่ม ให้ระดับการ

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ  

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรก เหมือนกันท้ัง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยความถูกต้อง

แมน่ย้าในการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเ่กิน 30 ปี มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และมีอายุ 41 ปีขึน้ไป ให้ระดับการมผีลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสถานบีริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่มคือ  ปัจจัยความแม่นย้าและถูกต้องของกระบวนการ

ให้บริการ 

ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเ่กิน 30 ปี มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และมีอายุ 41 ปีขึน้ไป ให้ระดับการมผีลต่อการ

ตัดสนิใจใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันต่อสว่นประสมการตลาด ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรก เหมือนกันท้ัง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยมีห้องสุขาสะอาดเพียงพอ

ตอ่การใชบ้ริการ 

จ้าแนกตามรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันตอ่สว่นประสมการตลาด มคี่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยส่วนประสมการตลาดที่มคี่าเฉลี่ย

อยู่ในล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่ม คือ ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันตอ่สว่นประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์มคี่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ี

มคี่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยคุณภาพของน้้ามัน 

ด้านราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่มคือ ปัจจัยราคาน้้ามันต่้ากวา่สถานบีริการน้้ามันอื่น 
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ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไมเ่กิน 20,000 บาท ให้ระดับการมผีลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัย

ท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรกคือ ปัจจัยอยูใ่กล้สถานท่ีท้างาน ท่ีอยูอ่าศัย หรือแหลง่ชุมชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท และมีรายได้ส่วนบุคคล

เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึน้ไป ให้ระดับการมผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบีริการน้้ามันตอ่ส่วนประสมการตลาด 

ด้านชอ่งทางการจัดจ้าหน่าย มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมากเหมือนกัน โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรกคือ ปัจจัยอยู่

บนเส้นทางหลัก สะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่มคือ ปัจจัยสว่นลดราคาน้้ามันโดยตรง 

ด้านบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการ (People) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ มีค่ าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่มคือ ปัจจัยความถูกตอ้งแม่นย้าในการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการน้้ามันต่อส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นล้าดับแรก เหมอืนกันท้ัง 3 กลุ่มคือ ปัจจัยความแมน่ย้าและถูกต้องของกระบวนการให้บริการ 

ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

40,000 บาทขึน้ไป ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบีริการน้้ามันตอ่ส่วนประสมการตลาด ด้านการสร้าง

และน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรกคือ  

ปัจจัยมีหอ้งสุขาสะอาดเพยีงพอต่อการใชบ้ริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท ให้ระดับการมีผลต่อการ

ตัดสนิใจใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามันต่อสว่นประสมการตลาด ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย

รวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยอยู่ในล้าดับแรกคือ ปัจจัยมีหอ้งสุขาสะอาดเพยีงพอต่อการใช้บริการ 
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงขอ้คดิเห็นและเน้นย้้าในเร่ืองการบริการท่ีด ีมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งแม่นย้า 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา  

การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอ

เมอืงล้าปาง สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน  

ในอ้าเภอเมืองล้าปาง พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 3 

ล้าดับแรกคือ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ พัลลภา เนตรสุทัศน์ และจินต์จุฑา อิสริยภัทร์ (2554) ท่ีศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจและ

พฤติกรรมของการใช้บริการ กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจการให้บริการในป๊ัมน้้ามันเขต

ลาดพร้าว : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านหลักฐานทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยความส้าคัญอยู่ในระดับมากและเป็น

ปัจจัยท่ีส้าคัญในการใชบ้ริการ และสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2549) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการสถานบีริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม ่พบว่า ปัจจัยทางการตลาด

ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีความส้าคัญในระดับ

มากท่ีสุด ตามล้าดับ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจเลอืกใช้สถานบีริการน้้ามันท่ีตัง้อยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล้าดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัย

ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามล้าดับ และยังสอดคล้องกับการศกึษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) 

ท่ีท้าการศกึษาเร่ือง การจัดการเชงิกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธธุ์รกิจ และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การเลือกใชส้ถานี

บริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อมากท่ีสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก ด้านชอ่งทางการจัดจ้าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามล้าดับ  

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยู่ในระดับมากคือ ปัจจัยคุณภาพของสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ปัจจัยคุณภาพของ

น้้ามัน และปัจจัยแบรนดข์องสถานีบริการน้้ามัน ตามล้าดับ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัชพล สังฆะมงคลกิจ 

(2549) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ปัจจัยความน่าเชื่อถือของตรายี่ห้อ  

และสอดคล้องกับการศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ 

และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
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(มหาชน) พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ปัจจัยน้้ามันมีคุณภาพ และตรายี่ห้อมชีื่อเสียง 

เป็นท่ียอมรับ ตามล้าดับ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใชส้ถานีบริการน้้ามัน ท่ีตัง้อยูริ่มถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 

ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุดคือ ความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพน้้ามัน 

และมีร้านสะดวกซือ้ไว้บริการในสถานีบริการน้้ามัน ตามล้าดับ 

ซึ่งการไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) น่าจะมาจากการออกแบบตัวเลือกภายใน

แบบสอบถาม ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้ได้มีการสร้างทางเลือกของปัจจัยย่อยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน และ

การศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) เป็นการศึกษาสถานีบริการน้้ามันท่ีตั้งอยู่บนถนนพระรามสอง จังหวัด

สมุทรสาคร ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีทางเลือกที่จ้ากัดกว่าการศกึษาในครัง้นี้ 

 ด้านราคา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการ

น้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยู่ใน 3 ล้าดับแรกคือ ปัจจัยราคาน้้ามันต่้ากว่าสถานีบริการน้้ามันอื่น ปัจจัยการไม่เก็บ

ค่าธรรมเนียมในการช้าระบริการด้วยบัตรเครดิต และปัจจัยราคาสินค้าในร้านสะดวกซื้อต่้ากว่าสถานีบริการน้้ามันอื่น  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2549) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้

บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถานีบริการน้้ามันมากท่ีสุดคือ ปัจจัยราคาน้้ามันถูกกว่าตรายี่ห้ออื่น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผล

ตอ่การเลอืกใช้สถานีบริการน้้ามัน : กรณศีกึษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยทางการตลาดใน

ด้านราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยราคามีมาตราฐานหรือราคาถูกกว่าสถานีบริการอื่นๆ 

แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน ที่ตั้งอยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน

ราคา ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุดคือ ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพน้้ามัน 

 ซึ่งสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) น่าจะมาจากกลุ่มตัวอย่างมีความ

แตกต่างกัน ประชากรท่ีใช้บริการสถานีบริการน้้ามันบนถนนพระรามสอง มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้เดินทางไกล เป็นเพศชาย  

มีอายุ 31-40 ปี มีความสนใจในด้านคุณภาพของน้้ามันมากกว่าปัจจัยด้านราคาถูก และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ 

ส่วนใหญ่มอีายุนอ้ยกวา่คือ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี และสอดคลอ้งกับ  

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านชอ่งทางการจัดจ้าหนา่ย ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อ

การตัดสินใจใชบ้ริการสถานบีริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยูใ่นระดับมากคือ ปัจจัยการอยู่บนเส้นทางหลัก สะดวก

ในการเดินทางไปใช้บริการ และการอยู่ใกล้สถานท่ีท้างาน ท่ีอยู่อาศัย หรือแหล่งชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน 

ในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการน้้ามันมากท่ีสุดคือ ปัจจัยมีสถานีบริการอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย/ท่ีท้างาน และยังสอดคล้องกับการศึกษา

ของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานี
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บริการน้้ามัน ท่ีตั้งอยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย  

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุดคือ ปัจจัยท้าเลท่ีต้ังของสถานีบริการสะดวกต่อการเดินทาง แตไ่มส่อดคล้องกับ

การศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การจัดการเชงิกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปัจจัยทางการ

ตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัย

ทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ย ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญมากที่สุดคือ สถานท่ีบริการอยู่บริเวณ

ศูนยก์ารค้า 

ซึ่งสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) นา่จะมาจาก เป็นการศกึษาท่ีมกีาร

ระบุแบรนด์ของสถานีบริการน้้ามันลงไปในแบบสอบถาม ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีเป็นการตั้งค้าถามโดยรวม

แบบไมเ่ฉพาะเจาะจง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมผีลตอ่การ

ตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยู่ใน  3 ล้าดับแรกคือ ปัจจัยส่วนลดราคาน้้ามันโดยตรง 

ปัจจัยส่วนลดเมื่อช้าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต และปัจจัยการแจกของแถมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน  

ในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการน้้ามันมากท่ีสุดคือ ปัจจัยได้รับส่วนลดในบริการต่างๆ และปัจจัยการแจกของแถม ตามล้าดับ  

แต่ไม่สอดคล้องกับ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน ที่ตั้งอยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุดคือ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าสถานีบริการ  

และไมส่อดคล้องกับการศกึษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการเชงิกลยุทธ์ขององคก์ร กลยุทธ์ธุรกิจ 

และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 

(มหาชน) พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญมากท่ีสุดคือ  

การแจกน้้าดื่มฟรี 

ท้ังนี้สาเหตุของความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) น่าจะมาจาก ประชากรท่ีเดิน

ทางไกล บนถนนใหญ่ มักจะสังเกตเห็นและตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน จากป้ายประชาสัมพันธ์มากกว่า

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเมือง และทราบต้าแหน่งของสถานีบริการน้้ามันดีอยู่แล้ว ส่วนสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) น่าจะมาจากแบบสอบถามเป็นการถามเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัท

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) เท่านัน้ 

ด้านบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ  

ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยู่ใน  3 ล้าดับแรกคือ ปัจจัย

ความถูกต้องแม่นย้าในการให้บริการของพนักงาน ปัจจัยการให้บริการด้วยความรวดเร็ว และปัจจัยการมีทักษะในการ

สื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2549) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ี

มผีลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่พบว่า ปัจจัยทางการตลาด
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ด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้้ามันมากท่ีสุดคือ ปัจจัย

พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว และยังคงสอดคล้องกับการศกึษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน ท่ีตั้งอยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัด

สมุทรสาคร พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุด

คือ ปัจจัยความซื่อสัตย์และวางใจได้ในการให้บริการของพนักงาน เช่นการรับเงินและการทอนเงิน แต่ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การจัดการเชงิกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปัจจัยทางการ

ตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัย

ทางการตลาดในด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยพนักงานมี

อัธยาศัยด ีสุภาพเรียบร้อย 

สาเหตุของความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) น่าจะมาจาก แบบสอบถามของ

การศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สถานี

บริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) ไม่มีทางเลือกเกี่ยวกับปัจจัยความถูกต้องแม่นย้า

ของพนักงานผู้ให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมผีลตอ่การ

ตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยู่ใน 3 ล้าดับแรกคือ ปัจจัยความแม่นย้าและถูกต้องของ

กระบวนการให้บริการ ปัจจัยความรวดเร็วของกระบวนการให้บรกิาร และปัจจัยความสะดวกสบายของการเข้ารับบริการ 

ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ณัชพล สังฆะมงคลกจิ (2549) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค

ในการใชบ้ริการสถานบีริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานีบริการน้้ามันมากที่สุดคือ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และยังคงสอดคล้อง

กับการศึกษาของ วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน ท่ีตั้งอยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการ

ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุดคอื ปัจจัยความถูกตอ้งในการเติมน้้ามัน ความถูกตอ้งในการรับช้าระ

เงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต และความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน ตามล้าดับ  และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยทางการตลาด

ด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยมีบริการเสริมครบครัน เช่น ล้างรถ 

เตมิลม เป็นต้น และปัจจัยมีความถูกตอ้งในการให้บริการ ตามล้าดับ 

ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการสร้างและน้าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมืองล้าปาง อยู่ใน  3 

ล้าดับแรกคือ ปัจจัยมหี้องสุขาสะอาด เพียงพอต่อการใช้บริการ ปัจจัยมพีื้นท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ (รวมถึงพื้นท่ีจอด

รถ) และปัจจัยความสะอาดและเป็นระเบียบภายในสถานบีริการน้้ามัน ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ณัชพล 

สังฆะมงคลกิจ (2549) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมอืง 
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จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถานีบริการน้้ามันมากท่ีสุดคือ ปัจจัยห้องสุขาสะอาด/มีจ้านวนเพียงพอ และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วรรัตน์ ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการ

น้้ามัน ที่ตัง้อยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญสูงสุดคือ ปัจจัยความสะดวกในการเข้า-ออก ของสถานีบริการน้้ามัน 

ปัจจัยท่ีจอดรถและพื้นท่ีของสถานบีริการน้้ามัน และปัจจัยความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีบริการน้้ามัน 

และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ วรายุทธ ทับแก้ว (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์

ธุรกิจ และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลอืกใช้สถานบีริการน้้ามัน : กรณีศึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 

(มหาชน) พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส้าคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยห้องน้้ามีความสะอาด พื้นท่ีกว้างขวาง และปัจจัยมีร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการ

น้้ามัน ตามล้าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต่อการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน  

ในอ้าเภอเมอืงล้าปาง ในคร้ังน้ี พบวา่ จากแนวคิดและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อ

ผู้ใชร้ถยนต์สว่นบุคคล ตอ่การใชบ้ริการสถานีบริการน้้ามัน ในอ้าเภอเมอืงล้าปาง และสามารถน้าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา

ครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ จากแนวโน้มของ

การใช้น้้ามันมากขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวของจ้านวนสถานีบริการน้้ามัน ซึ่งตามมาด้วยการแข่งขันท่ีรุนแรงยิ่งขึ้นด้วย 

งานวจิัยคร้ังนีจ้ึงได้ท้าแบบสอบถามขึ้นเพื่อสอบถามส่วนประสมการตลาดที่แท้จริง ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการสถานี

บริการน้้ามัน ของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทต่างๆ และจากข้อมูลท่ีได้เมื่อจ้าแนกตาม ช่วงอายุและรายได้ส่วน

บุคคลเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังคงมีความแตกต่าง

ภายในกลุ่มตัวอยา่งนั่นๆอยู ่ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าให้ได้ปริมาณมากและ

แม่นย้าท่ีสุด ให้ทราบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพื่อใช้ในการก้าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ของสถานบีริการน้้ามันนัน้ๆ  

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

จากการศึกษาพบวา่ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผล

ในระดับมาก คือปัจจัยคุณภาพของสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ปัจจัยคุณภาพของน้้ามัน และปัจจัยแบรนด์ของสถานีบริการ

น้้ามัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังคงยึดมั่นในความน่าเชื่อถือของแบรนด์ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของคุณภาพ

สินค้าท้ังประเภทน้้ามันและสนิค้าในร้านสะดวกซือ้อ่ืนๆ ดังนัน้ผู้ประกอบการควรคัดสรรสินค้าท่ีมคีุณภาพและได้มาตรฐาน

เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม สินค้าบางชนิดเช่น น้้ามันเชื้อเพลิงอาจมีการปิดประกาศการรับรองมาตรฐาน ผ่านการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเชื้อถือได้ เพื่อยกระดับสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  

หากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ผู้ประกอบการควรให้ความ

สนใจในปัจจัยความหลากหลายและคุณภาพของน้้ามันมากกว่าปัจจัยอื่น และหากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า 
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ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนยิ่งสูง ความสนใจในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ในหลายปัจจัย

โดยเฉพาะคุณภาพของสินค้าต่างๆ จะมแีนวโนม้สูงขึ้นตามไปดว้ย  

ด้านราคา (Price) 

จากการศกึษาพบวา่ส่วนประสมการตลาดด้านราคา มปัีจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลในระดับ

มาก คือ  ปัจจัยราคาน้้ามันต่้ากว่าสถานีบริการน้้ามันอื่น ดังนัน้ผู้ประกอบการควรวเิคราะห์ค่าใชจ้่ายตา่งๆท่ีเกิดขึ้นภายใน

สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาลดต้นทุนในส่วนท่ีเกินความจ้าเป็น เช่น ส่วนงานท่ีไม่ก่อให้เกิดก้าไร หรือส่วนงานท่ีไม่

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการของลูกค้า หากลดต้นทุนลงได้ ก็จะสามารถลดราคาน้้ามันลงได้ดว้ย 

หากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบวา่ ประชากรสว่นใหญ่มอีายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจใน

ปัจจัยราคาน้้ามันและราคาสินค้าในร้านสะดวกซื้อมากกว่าปัจจัยอ่ืน และหากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบวา่ ประชากร

ส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป มักจะไม่ให้ความส้าคัญในปัจจัยราคาน้้ามันต่้ากว่าสถานี

บริการอื่นเพราะสนใจท่ีคุณภาพมากกว่า ในขณะเดียวกัน หากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มี

รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท ผู้ประกอบการอาจไม่เน้นไปท่ีการท้าการตลาดเกี่ยวกับบัตรเครดิต  

ก็ได้ 

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 

จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ระดับการมีผลในระดับมาก คือ ปัจจัยอยู่ใกล้สถานท่ีท้างาน ท่ีอยู่อาศัย หรือแหล่งชุมชน  และอยู่บนเส้นทางหลัก  

สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าท้าเลท่ีตั้ง มีความส้าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้บริการ ส้าหรับ

ผู้ประกอบการเดิมอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนท้าเลท่ีตั้งได้ แต่ส้าหรับผู้ท่ีคิดจะเปิดสถานีบริการน้้ามันใหม่ ควรศึกษา

ลักษณะแหล่งชุมชนในพื้นท่ีว่าหยาแน่นเพียงใด อยู่ใกล้สถานท่ีส้าคัญหรือย่านธุรกิจหรือไม่ ท้าเลท่ีตั้งท่ีดีอาจแลกมาด้วย

ราคาท่ีดนิท่ีสูงมาก แตปั่จจัยในดา้นช่องทางการจัดจ้าหนา่ยเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการมากที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

จากการศึกษาพบวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

การมีผลในระดับมาก คือ ปัจจัยส่วนลดราคาน้้ามันโดยตรง ซึ่งมีความใกล้เคียงกับส่วนประสมการตลาดในด้านราคา  

แตก่ารลดราคาน้้ามันจะส่งผลกระทบทางจิตวทิยาตอ่ผู้ใช้บริการมากกว่า  ส่งผลให้เกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมในการส่งเสริม

การตลาดโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นซับซ้อน 

หากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มอีายุ 31-40 ปี และมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยตอ่เดือน 

20,001-40,000 บาท ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจในปัจจัยสว่นลดเมื่อช้าระบริการด้วยบัตรเครดิต มากกว่าปัจจัยอ่ืน 

ด้านบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการ (People) 

จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ มีปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับการมีผลในระดับมาก คือ ปัจจัยความถูกต้องแม่นย้าในการให้บริการ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  

มทัีกษะในการสื่อสารกับลูกค้า อยา่งมีประสิทธิภาพ จ้านวนพนักงานท่ีเพยีงต่อการให้บริการ และพูดจาสุภาพ บุคลกิภาพ

ดี จะเห็นได้ว่า ปัจจัยดา้นบุคลากรหรือพนักงานท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ยปัจจัยยอ่ยอยุ่ในระดับมากหลายปัจจัย ดังนัน้การคัด
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สรรบุคลากร การฝึกอบรม และการปรับทัศนคติของพนักงาน จึงเป็นเร่ืองส้าคัญท่ีไม่ควรมองข้าม ผู้ประกอบการสถานี

บริการน้้ามันควรจัดท้าโปรแกรมการอบรมพนักงานอย่างมีระบบให้เกิดความช้านาญและรวดเร็ว รวมถึงมารยาทในการ

ให้บริการ อาจจมกีารจ้างพนังงานเพิ่มในชว่งเวลาที่มกีารใชบ้ริการหนาแนน่เพื่อลดท้นทุนการจ้างพนักงานจ้านวนมากเกิน

ความจ้าเป็น รวมถึงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรภายในองค์กรอย่างตอ่เนื่อง 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

จากการศกึษาพบวา่ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ มีปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

การมผีลในระดับมาก คือ ปัจจัยความแม่นย้าและถูกต้องของการให้บริการ ความรวดเร็วของกระบวนการให้บริการ ความ

สะดวกสบายของการรับบริการ และความรวดเร็วและแม่นย้าของการช้าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต ดังนัน้ผู้ประกอบการ

สถานีบริการน้้ามันควรมีการจัดการระบบกระบวนการให้บริการ ที่สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากท่ีสุดเช่น มีการ

ก้าหนดเส่นทางการขับรถใชบ้ริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นระเบียบ การจัดของภายในรา้นสะดวกซื้อเพื่อให้หาง่าย 

ท่ีส้าคัญท่ีสุดระบบการให้บริการและระบบคิดค่าบริการควรใช้เทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ

ผู้ใช้บริการว่าจะไม่เกิดความบกพร่องหรือผิดพลาด ควรมีการทดสอบอุปกรณ์-เคร่ืองมือท่ีใช้อย่างสม่้าเสมอ โดยต้องมี

การพัฒนาร่วมกับส่วนประสมการตลาดในดา้นบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการด้วย 

หากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนต่้า ผู้ประกอบการ

อาจไม่ให้ความส้าคัญในปัจจัยความรวดเร็วและแม่นย้าของการช้าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต เนื่องจากมีระดับการมีผล

ตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการน้อยกวา่ด้านอ่ืน  

ด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

จากการศกึษาพบว่าส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับการมีผลในระดับมาก คือ ปัจจัยความสะดวกในการเข้า-ออก สถานีบริการน้้ามัน มีพื้นท่ีเพียงพอ

ต่อการให้บริการ (รวมถึงพื้นท่ีจอดรถ) ความสะอาดและเป็นระเบียบ ภายในสถานีบริการน้้ามัน และมีห้องสุขาสะอาด 

เพียงพอต่อการใช้บริการ ปัจจัยย่อยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการควรสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานีบริการน้้ามันแก่ลูกค้า โดย อาจให้มีบุคลากรคอยชี้เส้นทางการเข้าใช้บริการหรืออาจตีเส้นทาง

การจราจรและใช้สัญญาณไฟเพื่ออ้านวยความสะดวกให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีห้องสุขาท่ีสะอาด 

เพียงพอต่อการใช้บริการซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ หากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจในปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดด้านการสร้างและน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็นพิเศษเพราะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในหลายๆ

ปัจจัยย่อย 
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