
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าใช้ 

สถานีบริการนํามนัของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

MARKETING MIX FACTORS CAN INFLUENCE THE DECISION  

TO USE THE SERVICE STATION, THE CONSUMER’S OIL  

IN THE MUANG DISTRICT SAMUT SAKHON PROVINCE 

อสัมาภรณ์ ตงัสายณัห ์

 

บทคดัยอ่ 

 งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเขา้ใช้สถานีบรกิารนํามนัของผู้บรโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยการ

วจิยัเป็นการวิจยัเชงิปรมิาณ ใช้แนวคดิทฤษฎีด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

ทฤษฎีด้านกระบวนการตัดสินใจซือเป็นกรอบการวิจยั พนืทีวจิยัคือ ผู้บรโิภคทีเข้าใช้สถานี

บรกิารนํามนัในเขตอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรสาคร จํานวน  คน ใช้วธิคีดัเลอืกแบบการสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multistage random sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถติ ิประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลยีเลข

คณิต (Mean), สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), การวเิคราะหแ์บบ Independent 

Sample T-test, , การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One Way ANOVA และการวเิคราะห์

ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ .  มี

อายุตํากว่า  ปี คดิเป็นรอ้ยละ .  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีนึไป คดิเป็นรอ้ยละ .  

มอีาชพีค้าขายและธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นร้อยละ .  มรีายได้เฉลยีต่อเดอืนระหว่าง ,  – 

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  โดยผู้บริโภคทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการ

ตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิารนํามนัไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ด้านรายไดต้่อเดอืน พบว่า ช่วงรายได้

ตํากว่า ,  บาท มกีระบวนการในการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารสถานีบรกิารนํามนั ด้านการ

ตดัสนิใจซอืไดม้ากกว่า ช่วงรายไดอ้นื โดยมคีวามต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  

และจากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทมีนีัยสําคญัทางสถติทิี

ระดบั .  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้สถานีบรกิาร

นํามนัของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร มากทสีุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ,์ 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

 จากผลของการศกึษานีสามารถนําปัจจยัทสี่งผลต่อการตดัสนิใจในการใช้บรกิารไปเป็น

แนวทางในการปรบัปรุง พฒันาศักยภาพ และวางแผนกลยุทธ์ให้กับสถานีบริการนํามันใน

อนาคตได ้และสามารถนําผลงานวจิยัไปเป็นแนวทางในการวจิยัดา้นอนืๆ ทมีเีกยีวขอ้งได ้ 



คําสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซือ, สถานีบริการนํามัน, จังหวัด

สมุทรสาคร 

ABSTRACT 

 This research was aimed at studying the marketing mix factors affecting 

consumers' decision to use in the gas stations in Muang District, Samut Sakhon Province. 

The research followed the quantitative research procedures. The theory of marketing mix 

factors (7Ps) and the consumer decision making process theory were used in the research 

framework. The research area was 381 consumers entering a gas station in Muang 

District, Samut Sakhon Province. The research study used a multi-step sampling method 

(Multistage random sampling). The research tool was a questionnaire to analyze the data 

by using statistics, consisting of percentage (Percentage), arithmetic mean (Mean), 

standard deviation (standard deviation), independent sample T-test analysis, One Way 

ANOVA Analysis of Variance and Multiple Regression Analysis. 

 The study found that most of the respondents were female who were accounted 

for 53.00 percent were under the age of 30 years or 32.30 percent were having a 

bachelor's degree, 63.30 percent were engaged in a professional trade or personal 

business, 40.40 percent of the respondents were having an average monthly income 

between 15,001 - 20,000 Baht, It was 34.40 percent of the consumers with different 

personal factors  have had no different decision to access to gas stations, except for their 

monthly income. It was found that for those the income ranges below 5,000 baht, had a 

decision-making process existed. They had access to gas stations and had the decision 

making capability to buy more. Other income ranges stay unchanged. The difference was 

statistically significant at 0.05 level. From the Multiple Regression Analysis with statistical 

significance at 0.05, it was found that the marketing mix factors affecting the decision to 

use the gas stations of consumers in the Muang District. Samut Sakhon province, the 

most significant were the product factors, marketing promotion aspects and physical 

characteristics.  

From the results of this study, factors affecting service decision-making can be 

used as a guideline for improving, developing potential and planning strategies for the 

gas stations in the future. They can also be used as the research result guidelines for the 

other relevant researches. 

Keywords: Marketing Mix Factor, Buying Decision, Gas Station, Samut Sakhon Province. 

 



 

บทนํา 

 ในช่วง -  ปีทีผ่านมาจะพบว่า ธุรกจิค้าปลกีนํามนัและธุรกิจเสรมิ มกีารขยายสถานี

บริการอย่างต่อเนือง โดยข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานระบุว่า ช่วงไตรมาส /  มสีถานี

บรกิารนํามนัรวมทงัสนิ ,  แห่ง เทยีบกบัไตรมาส /  ท ี ,  แห่ง กล่าวคอืมสีถานี

บริการนํามันเพิมขึนถึง ,  แห่ง ดังแผนภูมิเปรียบเทียบการขยายสถานีบริการนํามัน 

ระหว่างไตรมาส /  กบัไตรมาส /  

 

 
ภาพท ี1.1 แผนภูมเิปรยีบเทยีบการขยายสถานีบริการนํามนัระหว่างไตรมาส 2/2560 กบัไตร

มาส 2/2563 

 

 นอกจากนี การทรีฐับาลออกนโยบายลดปรมิาณสํารองนํามนัสําเรจ็รูปลงเป็นอกีปัจจยัที

ช่วยลดต้นทุนใหก้บัผู้ประกอบการสถานีบรกิารนํามนั ทําใหธุ้รกจิมสีภาพคล่องทสีูงขนึ และยงั

เป็นการเพมิโอกาสในการลงทุนขยายธุรกิจอีกต่อหนึง ผู้ว ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้สถานีบรกิารนํามนัของผู้บรโิภคในเขตอําเภอ

เมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร เพอืประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการสถานีบรกิารนํามนัใช้เป็นแนวทางใน

การปรบักลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด เพอืการพฒันาองคก์รให้พร้อมรบัมอืกบัพฤตกิรรมที

เปลยีนแปลงไปของผูบ้รโิภค ภายใต้สภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนั อนัจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจ

นนัประสบความสําเรจ็ได ้

 

 

ปตท. พีทีจี บางจาก เอสโซ่ เชลล์ เชฟรอน

ไตรมาศ 2/2560 1,721 1,506 1,082 542 507 369

ไตรมาศ 2/2563 2,178 2,062 1,212 654 545 399
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แผนภูมิเปรียบเทยีบการขยายสถานีบริการนาํมัน

ระหว่างไตรมาส 2/2560 กับไตรมาส 2/2563



 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพอืศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลของผู้บรโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

2. เพอืเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิารนํามนั จาํแนกตามปัจจยัสว่นบุคคลของ

ผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร  

3. เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้สถานีบริการ

นํามนัของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคทมีีปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคทีแตกต่างกนัจะมกีารตดัสินใจเข้าใช้สถานี

บรกิารนํามนัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าใช้สถานีบริการนํามันของ

ผูบ้รโิภค 

การทบทวนวรรณกรรม 

 . การศกึษา “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิาร

นํามนัของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรสาคร” ผูว้จิยัไดท้าํการทบทวนแนวคดิทฤษฎ ี

ซงึประกอบไปดว้ย ทฤษฎปีระชากรศาสตร ์ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎี

กระบวนการตดัสนิใจซอื 

 . ทฤษฎปีระชากรศาสตร ์ราชบณัฑติยสถานไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การศกึษาทางสถติิ

เกยีวกบัประชากรในแง่อัตราการเกิด การตาย การย้ายถนิ และการกระจาย เป็นต้น รวมทงั

ผลกระทบทมีตี่อสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (ราชบณัฑติยสถาน, ) ซึงประกอบด้วย 

เพศ, อายุ, การศกึษา, สถานภาพทางสงัคม, เศรษฐกจิ, ศาสนา และอนืๆ 

 . ทฤษฎปัีจจยัสว่นประสมทางการตลาด บูมส ์และบทิเนอร ์(Booms, B. H., & Bitner, 

M. J., ) ได้ใหแ้นวคดิเกยีวกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมบรกิารไวว้่าผลติภณัฑ์แบ่งออกเป็น  

ส่วน ได้แก่ผลิตภณัฑ์ทจีบัต้องได้ และผลิตภณัฑ์ทจีบัต้องไม่ได้ ซึงแตกต่างจากแนวคดิทาง

การตลาดโดยทวัไป  ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย, 

ดา้นการส่งเสรมิ, ดา้นบุคคล, ดา้นกายภาพและการนําเสนอ และดา้นกระบวนการ 

 . ทฤษฎีทีเกียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ คือ ข ันตอนทีผู้ซือได้ทําการเลือก

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทตีอ้งการซอื ซงึม ี5 ขนัตอนดงันี  

  .  การตระหนักถึงปัญหา หมายถึง การมองเห็นหรอืรบัรู้ถึงความต้องการ การ

ตระหนักถงึปัญหา 

  .  การแสวงหาขอ้มูล หมายถงึ ภายหลงัจากการมองเหน็ปัญหาแล้ว ผูบ้รโิภคจงึ

เรมิคน้หาขอ้มูลสงิใดทสีามารถตอบสนองความต้องการได้ 



  .  การพจิารณาทางเลอืก หมายถงึ การประเมนิคุณค่า กล่าวคอืเมอืผ่านขนัตอน

การแสวงหาขอ้มูลแลว้ ผูบ้รโิภคจะมกีารประเมนิคุณค่า 

  .  การตดัสนิใจซอื หมายถึง หลงัจากประเมนิตวัเลือกจากกลุ่มผลติภณัฑ์ทเีลอืก

ไว้พจิารณาแลว้ ก็พร้อมสําหรบัการตดัสนิใจซอื ซงึเหลอืเพยีง  ตวัเลอืกคอื จะซอืกบัใคร หรอื

รา้นใด และซอืเมอืไร  

  .  พฤตกิรรมหลงัการซอื หมายถงึ หลงัจากการซอืผลติภณัฑ์ ผู้บรโิภคจะทําการ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์นันๆ ซึง

ประสบการณ์ทีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสงิสําคัญ ทีผู้บริโภคใช้ในการรับรู้คุณค่าของ

ผลติภณัฑ ์

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 งานวจิยันี เป็นการวจิยัเชงิรูปแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ ผู้วจิยักําหนดกรอบแนวคดิการ

วจิยั ประกอบดว้ยทฤษฎดีา้นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ( Ps) และทฤษฎดีา้นกระบวนการ

ตดัสนิใจซอื โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 

 
ภาพที .  กรอบแนวคดิทใีชใ้นการวจิยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 งานวจิยันีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ พนืทวีจิยัคอื สถานีบรกิารนํามนัในเขตอําเภอเมอืง

จงัหวดัสมุทรสาคร ประชากร คอื ผู้เขา้ใช้บรกิารนํามนั ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

. ระดบัการศกึษา 

. อาชพี 

. รายไดต่้อเดอืน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) 
1.ดา้นผลติภณัฑ ์

.ดา้นราคา 

.ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

.ดา้นการส่งเสรมิ 

.ดา้นบุคคล 

. ด้ า น ก า ย ภ า พ แล ะ ก า ร

นําเสนอ 

.ดา้นกระบวนการ 

การตดัสินใจเข้าใช้สถานีบริการ

นํามนัของผู้บริโภค 

. การตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ต้องการ 

. การเสาะแสวงหาขอ้มลู 

. การประเมนิทางเลอืก 

. การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

. พฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารนํามนั แต่เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทแีน่นอนจงึใชสู้ตร

คํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรทแีน่นอน (W.G. Cochran, ) ทีระดบัความเชอืมนั 

% ทคีวามคลาดเคลอืน ± % ดงันนั กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครงันีคํานวณไดเ้ท่ากบั  

คน และเผอืสํารองแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ รวมเป็น  คน จากผูเ้ขา้ใช้บรกิารนํามนั ในเขต

อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาครทงัหมด ใช้วธิคีดัเลือกแบบการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอน 

(Multistage random sampling) เครอืงมอืทใีช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลโดย

ผูว้จิยัระหว่างเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ.  นําขอ้มูลเชงิปรมิาณมาวเิคราะห์ด้วย

สถิติทีประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลียเลขคณิต (Mean), ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation), การวิเคราะห์แบบ Independent Sample T-test, , การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

สรปุผลการวิจยั 

 . ผลการศกึษาขอ้มลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ .  

มอีายุตํากว่า  ปี คดิเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษาปรญิญาตรขีนึไป คดิเป็นร้อยละ 

.  มีอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว คดิเป็นร้อยละ .  มรีายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง 

,  – ,  บาท คดิเป็นรอ้ยละ .   

 . ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิารนํามนั จาํแนกตาม

ปัจจยัสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานีบริการนํามันของ

ผู้บรโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า

เพศทต่ีางกนัมกีระบวนการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารในภาพรวมไม่ต่างกัน, ด้านอายุ พบว่าช่วง

อายุทตี่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในภาพรวมไม่ต่างกนั, ด้านการศกึษา พบว่า

ระดบัการศกึษาทตี่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในภาพรวมไม่ต่างกนั, ดา้นอาชพี 

พบว่าอาชพีทแีตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในภาพรวมไม่ต่างกนั และดา้น

รายไดต่้อเดอืน โดยใชส้ถติทิดสอบค่าสถติ ิ(One-way Anova) ทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 

.  พบว่ามรีะดบักระบวนการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารนํามนั แตกต่างกนัอย่างน้อย 

 คู่ ดงันันจึงทําการเปรยีบเทียบรายคู่ว่า กระบวนการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารสถานีนํามนั ด้าน

การตดัสนิใจซอืกบัช่วงรายได้เฉลยีต่อเดอืน โดยเมอืเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ จําแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ช่วงรายได้ตํากว่า ,  บาท มกีระบวนการในการ

ตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารนํามนั ด้านการตดัสนิใจซอืได้มากกว่า ช่วงรายไดอ้นื โดยมี

ความต่างกนัอย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  

 . ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าใช้

สถานีบรกิารนํามนัของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 



จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าใช้

สถานีบรกิารนํามนัของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าปัจจยัสว่นผสมทาง

การตลาดทสี่งผลต่อดา้นความต้องการไดร้บัการกระตุ้นหรอืการรบัรู้ถงึความต้องการ, ด้านการ

ประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซือ มากทีสุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ด้าน

ส่งเสรมิการตลาด และด้านลกัษณะทางกายภาพ ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที

ส่งผลต่อด้านการตดัสนิใจซอื มากทสุีด คอื ปัจจยัด้านผลติภณัฑ,์ ด้านช่องทางจดัจําหน่าย และ

ด้านลกัษณะทางกายภาพ และในส่วนของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทสี่งผลต่อในด้านการ

แสวงหาขอ้มูลมากทสีุดคอื ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และด้านส่งเสรมิการตลาด ดงันันจงึสามารถ

สรุปได้ว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิารนํามนัของ

ผู้บรโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร มากทีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์, ด้าน

สง่เสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

อภิปรายผลการวิจยั 

 การวจิยัเรอืงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้สถานีบรกิาร

นํามนัของผู้บรโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร สามารถนําผลการวจิยัมาอภิปราย

ตามวตัถุประสงคก์ารศกึษาได้ ดงันี 

 . ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ มอีายุตํากว่า  ปี มี

ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีนึไป มอีาชพีคา้ขายและธุรกจิสว่นตวั มรีายได้เฉลยีต่อเดอืนระหว่าง 

,  – ,  บาท 

 . ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทมีปัีจจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคทแีตกต่างกนัจะมกีาร

ตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิารนํามนัไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ด้านรายไดต้่อเดอืน พบว่า ช่วงรายได้

ตํากว่า ,  บาท มกีระบวนการในการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารสถานีบรกิารนํามัน ด้านการ

ตดัสนิใจซอืไดม้ากกว่า ช่วงรายไดอ้นื โดยมคีวามต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  

ซงึไม่สอดคล้องกบัวภิาว ีพงึโพธสิภ ทศีกึษาปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้สถานี

บรกิารนํามนัในเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ลําปาง–เชยีงใหม่ พบว่า เพศ และอายุทตี่างกนัมกีาร

ตัดสินใจทีต่างกัน อย่างมีนัยสําค ัญทางสถิติทีระดับ  .  และพบว่าอาชีพทีต่างกันมี

กระบวนการตดัสนิใจทต่ีางกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั  .   

 . ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้

สถานีบรกิารนํามนัของผู้บรโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร มากทสีุด ได้แก่ ปัจจยั

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นส่งเสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซงึสอดคลอ้งกบันาถลดา 

ศรีขจร ศกึษาปัจจยัทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารสถานีนํามนัปตท.ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล พบว่าอทิธพิลทสีง่ผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิารนํามนั

จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ รองลงมาคอืปัจจยัด้านช่องทางการจดั และปัจจยั

ด้านบุคลากร แต่ไม่ซึงสอดคล้องกบันิพพชิฌ์ภทั สริมิณีรตัน์ ทศีกึษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์

องค์กรต่อความถีในการใช้บริการสถานีบรกิารนํามนับางจากในเขตอําเภอบางละมุง จงัหวดั



ชลบุร ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างทตีอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากในดา้นราคา และ

อยู่ในระดบัปานกลางอกี  ดา้น ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด และด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลําดบั  

ข้อเสนอแนะ 

 . การวจิยัครงันทีําการศกึษาโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผูใ้ช้บรกิารทเีขา้มาใช้สถานี

บรกิารนํามนัของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร ซงึอาจไดผ้ลการศกึษาทยีงัไม่

ครอบคลุมเท่าทคีวร เพราะเป็นการศึกษาเฉพาะสถานีบรกิารนํามนัของผู้บรโิภคในเขตอําเภอ

เมอืง จงัหวดัสมุทรสาครเท่านัน ดงันัน เพอืให้ไดผ้ลการศึกษาทคีรอบคลุม ชดัเจน และสามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขนึ ในการวจิยัครงัต่อไป อาจทาํการศกึษาในลกัษณะเช่นเดยีวกนันีกบั

กลุ่มตวัอย่างในเขตพนืททีกีว้างขนึ เพอืนําผลการศกึษาทไีด้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง 

พฒันาศกัยภาพ และวางแผนกลยุทธ์ใหก้บัสถานีบรกิารนํามนัใหค้รอบคลุมมากยงิขนึ 

 . เนืองจากการวิจัยครงันี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามทมีปีระเดน็ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลอืกตอบอยู่แล้ว ซึงอาจทําให้ได้ภาพรวม

ของประเดน็ทศีกึษาไม่ครอบคลุม ดงันัน การวจิยัครงัต่อไปจงึควรศึกษาวจิยัเชงิคุณภาพด้วย

การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview)  
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