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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
ของผูใชบริการในจังหวัดพะเยา2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน
ปตท. ในจั งหวัด พะเยา จำแนกตามป จจั ยพื้น ฐานสวนบุคคล 3) เพื่อหาความสัมพัน ธของป จจั ยที่ มีผ ลตอการ
ตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการ
สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา จำนวน 380 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test หรือ
หรือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการใน จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก สวนใหญมีความถี่ในการเติมน้ำมันอยูที่ 1 ครั้งตอสัปดาห จำนวนเงินที่เติมตอครั้ง คือ
500– 1,000 บาท โดยสวนใหญเติมน้ำมันดีเซล ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการในจังหวัดพะเยา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
โดยภาพรวมไมแตกตางกันความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา
พบวาปจจัยที่มีผลตอความถี่ในการเติมน้ำมัน ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.284 ปจจัยที่มีผลตอจำนวนเงินที่เติมตอครั้ง ดานราคา มีผลในเชิง
บวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.312 และชนิดของน้ำมันที่
เติม ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ
0.245
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Abstract

This research aims were 1) to study the factors affecting customer decision making on
PTT gas station selection in Phayao province, 2) to study the behavior of the consumers, 3) to
compare factors affecting the customers decision making, and 4) to study the relation of factors
affecting the decision of the customers. This study was used the survey questionnaires to
collect data from 380 customers of PTT gas station selection in Phayao province. In addition,
the data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
ANOVA (F-test), and Multiple regression.
The results were revealed that the factors affecting customer decision making on PTT
gas station selection in Phayao province, the overall factor was high level with the highest level
of the product factor, inferior on factors of high-level were the distribution channels, the service
process, the physical and service models, the staff service, the price, and the marketing
promotion respectively.Mostly, customers frequency had an add fuel one time per week with
the amount of 5 0 0 –1 0 0 0 Baht per time, most of which added diesel fuel. The comparison
classified by gender, age, education level, and monthly income were no different. The factors
affecting related to the decision of customers, it was found that the product factor affected the
frequency of adding fuel in statistically significant difference at a 0.01 confidence level with a
regression coefficient of 0.284, the price factor affected the amount of money each time in
statistically significant difference at a 0.01 confidence level with a regression coefficient of 0.312,
and the product factor affected the type of fuel in statistically significant difference at a 0.01
confidence level with a regression coefficient of 0.245.
Keywords: 1. Satisfaction factor, 2. Marketing mix, 3. Fuel station

1.บทนำ

ในปจจุบันระบบการคาน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยจะเคลื่อนไหวไปตามกลไกของตลาดน้ำมันของโลก ซึ่ง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน สถานการณของโลก กำลังการผลิตน้ำมัน อัตราการใชน้ำมัน จึงมีผลทำใหราคา
น้ำมันสำเร็จรูป ณ สถานีบริการน้ำมันทุกยี่หอ มีความเคลื่อนไหวขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับ
ราคาน้ำมันในตลาดโลก จากสถานการณปจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงเปนสิ่งจำเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธและมีบทบาทตอการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคนเปนอยางมาก และเปนปจจัยสำคัญ
ตอการดำเนินชีวิตประจำวันของผูใชยานยนตเปนพาหนะ จึงเปนที่มาของธุรกิจใหบริการน้ำมัน ซึ่งมีแนวโนมขยาย
แหลงใหบริการเพิ่มมากขึ้นและมีการแขงขันทางธุรกิจกันอยางรุนแรง เปนปจจัยใหเพิ่มชองทางการบริการใหกับ
ผูประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ตองใชกลยุทธการตลาดดานตางๆ โดยไดรวมกลุมพันธมิตรธุรกิจภายในสถานี
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บริการน้ ำมัน อาทิ เช น รานสะดวกซื้ อ รานกาแฟและเบเกอรี่ รานอาหาร รานของฝาก ศู น ยบ ริการยานยนต
บริการการเงิน และบริการอื่นๆ จึงมีผลทำใหมีการขยายสถานีบริการน้ำมันอยางตอเนื่อง ถึงแมวา ราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงจะมีราคาที่สูงขึ้น แตความตองการดานน้ำมันก็ไมลดลง แตกลับเพิ่มขึ้น โดยการขยายตัวสถานีบริการ
น้ำมันในประเทศไทย ไตรมาส 1/2561 มีสถานีบริการทั้งหมด 27,719 สถานี เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2560 ที่มี
26,691 สถานี หรือเพิ่มขึ้น 1,028 สถานี โดยมีสถานีบริการน้ำมันของผูคาน้ำมันรายใหญ ไดแก ปตท. ยังครอง
แชมปสถานีบริการน้ำมันมากเปนอันดับ 1 ซึ่งมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันจำนวน 1,780 สถานี เพิ่มจากไตรมาส
1/2560 จำนวน 88 สถานี อัน ดับ 2 สถานี บ ริการน้ำมัน พีทีจี 1,718 สถานี เพิ่ มจากไตรมาส 1/2560 จำนวน
282 สถานี และอันดับ 3 สถานีบริการน้ำมันบางจาก 1,127 สถานี เพิ่มจากไตรมาส 1/2560 จำนวน 52 สถานี
หากจะมองถึงจำนวนสาขาที่มากที่สุดในไตรมาสนี้ ปตท. ก็ยังครองอันดับ 1 ของสถานีบริการน้ำมันที่มีสาขามาก
ที่สุด แตในทางกลับกันสถานีบริการที่ขยายสาขาไดสูงสุด คือ สถานีบริการน้ำมันพีทีจี ที่สามารถขยายสาขามากถึง
282 สถานี ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่ งถื อว าเป น ผูคาที่แสดงให เห็น ถึงความเขมแข็งในการแขงขัน (กรมธุรกิ จ
พลังงาน, 2561)
จังหวัดพะเยา เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานีบริการน้ำมันอยูหลายแหง ซึ่งแตละแหงแตละยี่หอจะมีกลยุทธ
ในการดำเนินงานที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้เพื่อทำการชวงชิงความไดเปรียบทางการตลาด จึงทำใหปจจุบันธุรกิจ
สถานีบริการน้ำมันในจังหวัดพะยามีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น จากการที่น้ำมันเชื้อเพลิงเปนพลังงานสำคัญ สำหรับการ
พั ฒ นาพื้น ฐานแผนการคมนาคมขนสง ดังนั้ น ผูป ระกอบการจำหน ายน้ำมัน เชื้อเพลิง จึงจำเป น ตองมีการปรับ
ภาพลักษณของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใหมีความโดดเดน รวมถึง การเพิ่มบริการเสริมตางๆในสถานีบริการ
น้ำมัน จึงจะชวยดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้นและเมื่อรัฐบาลประกาศใหมีการนำสูตรราคาน้ำมันกึ่ง
ลอยตัวมาใช โดยเริ่มใชเมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2534 จึงเสมือนเปนจุดเริ่มตนใหบริษัทน้ำมันตางๆตองเผชิญหนากับ
เกมการคาเสรีที่มีรายยอยนับสิบรายเขามาแยงชิงสวนแบงการตลาดปจจุบันจึงไมมีผูใดที่หวังพึ่งรายไดจากการขาย
น้ำมันเพียงอยางเดียวโดยไม สนใจปรับปรุงสถานีบริการใหทันสมัย เพราะสิ่งนี้กลายเปนจุดที่ดึงดูดลูกคาใหเขามา
สถานีบริการแลว
จากขอมูลดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใช
บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการในจังหวัดพะเยา เพื่อผูประกอบการนำผลการศึกษาที่ไดไปใชใน
การวางแผนการดำเนินงานกลยุทธที่เหมาะสมเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตรงความตองการของ
ผูใชบริการตอไป

2.วัตถุประสงคการวิจัย

1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการในจังหวัดพะเยา
2)เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดพะเยา
จำแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ใน
จังหวัดพะเยา
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3.สมมติฐานการวิจัย
1. ผู ใช บ ริ ก ารที่ มี เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได ต างกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจด านป จ จั ย ทาง
การตลาดตอการใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
2. ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัด
พะเยา
4.ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและหนวยวิเคราะห
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ที่เปนผูใหขอมูล คือ กลุมผูใชบริการสถานี
บริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดพะเยา จำนวน 380 คน
หนวยในการวิเคราะห คือ หนวยบุคคล ไดแก ผูที่ใชบริการสถานีบริการน้ำมันพีที ในพื้นที่อำเภอเมือง
เชียงคำ ดอกคำใต ปง จุน แมใจ ภูซาง ภูกามยาว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการศึ กษา คื อ กลุมผูใชบ ริการสถานีบ ริการน้ำมัน ปตท.ในจั งหวัดพะเยา ผูวิจัย ได
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณของคอแครน(Cochran,1997) จำนวน 380 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมันพีที ดานสวนประสมทาง
การตลาด จำนวน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน ดานบุคคล ดานสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการ
3. ขอบเขตดานเวลาในการวิจัยระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน กุมภาพันธพ.ศ.2563
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล จำนวน 5 ข อ พฤติ ก รรมของ
ผูใชบริการ แบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา เปนคำถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ประกอบดวยขอความ ที่เปนความสำคัญแตละดาน และ มีคำตอบใหเลือก
5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปดสำหรับแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ
สถิ ติที่ใช ในการวิเคราะห ขอมู ล ได แกรอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.)วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) ไดแก (t-test) และ (F-test) หรือวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงของเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาความสอดคลองของขอ
คำถามและวัตถุประสงคของการวิจัย IOC ( Index of Item-Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลอง
≥0.50 ขึ้ น ไป และนำแบบสอบถามที่ ไดป รับ ปรุงแล วไปทดลองใช (Try out) กั บ ผูใชบ ริการสถานี บ ริการน้ำมัน
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ปตท.ที่ไม ใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ดวยวิธีห า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(α- coefficient)ของคอนบาค (Conbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.7 ขึ้นไป

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ใน
จังหวัดเชียงราย โดยนำแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 7 P ของ Philip Kotler (2003) . มาเปนกรอบ
แนวคิด สรุปไดดังภาพ
ตัวแปรอิส
ตัวแปรตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่จำหนาย
4. ดานสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคคล
6. ดานลักษณะทางกายภาพ
7. ดานกระบวนการ

การตัดสินใจในการเลือกใชบริการสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.
- ความถี่ในการเติมน้ำมัน
- จำนวนเงินที่เติม
- ชนิดของน้ำมัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

6.ผลการวิจัย
พบวา
ตาราง

1) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการในจังหวัดพะเยา

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปไดตาม
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน
ปตท.ในจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
S.D.
ระดับ
X
1. ดานผลิตภัณฑ
4.51
0.47
มากที่สุด
2. ดานราคา
4.10
0.49
มาก
3. ดานชองทางการจำหนาย
4.28
0.50
มาก
4. ดานการสงเสริมการตลาด
0.55
ปานกลาง
3.49
5. ดานพนักงานผูใหบริการ
0.46
มาก
4.13
6. ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ
0.57
มาก
4.12
7. ดานกระบวนการในการใหบริการ
4.17
0.73
มาก
โดยภาพรวม
4.13
0.35
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ ดานชองทางการจำหนาย( X = 4.28) รองลงมา คือดานผลิตภัณฑ ( X = 4.19) ดานกระบวนการใน
การใหบริการ( X = 4.17)ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ( X = 4.12) ดานพนักงานผูใหบริการ( X = 4.13)
ดานราคา ( X = 4.10) และดานสงเสริมการตลาด ( X = 3.91 ตามลำดับ สามารถสรุปเปนรายดาน ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับจากมากไปนอย
พบวา คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา สินคามินิมารทสดใหม อยูในระดับมาก คุณภาพ
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร น้ำมันเฟองทายไดมาตรฐาน อยูในระดับมาก ตามลำดับและขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ สินคาในมินิมารท มีใหเลือกหลากหลาย อยูในระดับปานกลาง
ดานราคา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับจากมากไปนอย คือ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตรงตามรัฐบาลประกาศ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาในมินิมารทมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด มีการปรับราคาขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มี
ใบเสร็จรับเงิน แสดงราคาสินคา อยูในระดับมาก ตามลำดับ
ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับจาก
มากไปนอย พบวา ทำเล ที่ตั้ง สะดวกในการเดินทางเขามาใชบริการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีชองเติม
น้ำมันและสถานที่จอดรถเพียงพอ อยูในระดับมาก ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด อยูในระดับปาน
กลาง ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ หองน้ำมีเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับจาก
มากไปนอย พบวา มีของแถมจาการเติ มน้ำมัน อยูในระดั บมาก รองลงมา คือ ใหเครดิตเงิน เชื่ อสำหรับลูกคา
ประจำอยูในระดับมาก มีการเติมลมยาง เช็ดกระจก ทิ้งขยะ อยูในระดับมาก สื่อโฆษณาภายในปม เชน ธง ปาย
วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.185- Vol 26 No.1 January - June 20

โปสเตอร อยูในระดับมาก ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีคูปองบัตรสะสมแตม แลกของรางวัล อยู
ในระดับปานกลาง
ดานพนักงานผูใหบริการ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับจาก
มากไปนอย พบวา พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนบริการรวดเร็ว อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
พนักงานมีความรูสามารถอธิบายผลิตภัณฑที่จำหนายได อยูในระดับมาก พนักงานยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพออน
นอม อยูในระดับมาก พนักงานแตงกายสุภาพเหมาะสม อยูในระดับมาก ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือพนักงานมีความซื่อสัตย สุจริต อยูในระดับมาก
ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรี ย งลำดั บ จากมากไปน อ ย พบว า ความสวยงามเป น ระเบี ย บเรี ย บร อยและตกแต งสถานที่ อยู ในระดั บ มาก
รองลงมา คือ รูปแบบของมินิมารท ทันสมัย อยูในระดับมาก รูปลักษณสถานีบริการของปมน้ำมัน อยูในระดับ
มาก ตามลำดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสะอาดของหองน้ำ อยูในระดับปานกลาง
ด า นกระบวนการนการให บ ริ ก าร พบว า โดยภาพรวม อยู ในระดั บ มากเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ
เรียงลำดับจากมากไปนอย พบวา ความรวดเร็วในการชำระเงิน/รับ-คืนบัตรเครดิต อยูในระดับมาก รองลงมา คือมี
มาตรฐานและปลอดภัย อยูในระดับมาก ความรวดเร็วในการใหบริการ อยูในระดับมาก ตามลำดับ และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กลาว สวัสดี และใหบริการดวยรอยยิ้มแยมแจมใส อยูในระดับมาก
2) เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดพะเยา
จำแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จำแนกตามเพศในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน ไมแตกตางกัน
ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จำแนกตามอายุพ บวา ที่ มีอายุ ตางกัน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจ ารณาเปน รายดานพบวา
ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจ ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตำกวา 25 ป กับอายุระหวาง 30-39 ป และผูใชริการที่มีอายุระมากกวา 45
ป มี ความพึ งพอใจของผู ใช บ ริ การสถานี บ ริการน้ำมั น ปตท. ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
3) ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัด
พะเยา พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน ตางกัน ในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา
พบวาปจจัยที่มีผลตอความถี่ในการเติมน้ำมัน ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.284 จึงยอมรับสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา
พบวาปจจัยที่มีผลตอจำนวนเงินที่เติมตอครั้ง ดานราคา มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.312 จึงยอมรับสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา
พบวาปจจัยที่มีผลตอชนิดของน้ำมันที่เติม ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.245 จึงยอมรับสมมติฐาน

7.อภิปรายผล

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปน รายดาน พบวาทุกดาน อยูในระดับ มาก โดยมีความพึงพอใจด านชองทางการจำหน าย มากที่สุ ด
รองลงมา ด านผลิ ตภั ณ ฑ ดานกระบวนการในการใหบ ริการ ดานกายภาพและรูป แบบการให บ ริการ ด าน
พนักงานผูใหบริการ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด สามารถอภิปรายรายดาน ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ ในจังหวัดพะเยา
พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมีมาตรฐาน สินคามินิมารทสด
ใหม คุณภาพน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร น้ำมันเฟองทายไดมาตรฐาน สอดคลองกับ วิชาญ พกสานนท
(2553 , 87-89) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ำมันผูบริโภคในอำเภอวังน้ำเย็น
จังหวังสระแก ว พบวา ป จจัย ดานผลิตภั ณฑ ผลการศึกษาด านผลิต ภัณ ฑ พบวา โดยรวมผูใชบริการมาก เป น
เพราะวาสถานีบริการน้ำมันมีการจำหนายน้ำมันที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตาฐาน ผูใชเวียนมาใชบริการแลวได
ปริมาณน้ำมันครบตามจำนวนและมีน้ำมันใหเลือกใชบริการไดครบทุกชนิด และสอดคลองกับ กัลยดา แพงเกษร
และคณะ (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย สถานีบริการน้ำมัน ภัทรกิจปโตรเลียม
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการเลือกใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ที่ผูใชให
ความสำคัญ มากที่สุด คือคุณภาพน้ำมัน
ดานราคา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ ในจังหวัดพะเยา พบวา
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เปนเพราะวามีการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตรงตามรัฐบาลประกาศ ราคาในมินิ
มาร ท มี ค วามเหมาะสม มี ก ารปรั บ ราคาขึ้ น ตามภาวะเศรษฐกิ จ สอดคล อ งกั บ จิ รั ฐ า หมอยาดี (2556) ได
ทำการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางจาก
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการในระดับมาก โดยปจจัยที่มีอิทธิผลตอ
การใชบริการสถานีบริการน้ำมัน อันดับแรก คือ ราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตรายี่หออื่น และยังสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, 53-55) ที่วา สวนประสมทางการตลาด
ราคา(Price) เปนจำนวนเงินซึ่งแสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคยอมจายเงินเพื่อแลกกับผลประโยชนที่จะไดรับจากสินคา
หรือบริการการตัดสินในดานราคาไมจำเปนตองเปนราคาสูงหรือต่ำแตเปนราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ ใน
จังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเปนเพราะ ทำเลที่ตั้ง สะดวกในการเดินทางเขามาใช
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บริการ มีชองเติมน้ำมันและสถานที่จอดรถเพียงพอ สอดคลองกับ สถิตพงศ เงางาม (2548) ทำการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.รูปแบบใหม PTT Park สาขากลวยน้ำ
ไทย กรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุที่เขาใชเนื่องจากอยูใกลบาน เดินทางสะดวกและประหยัดคาใชจาย และยัง
สอดคลองกับวิชาญ พกสานนท (2553, 87-89) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการ
น้ำมันผูบริโภคในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวังสระแกว,ดานสถานที่ พบวาใชอยูในระดับมาก เพราะวา สถานีบริการ
น้ำมันในเขตอำเภอเมือง จังหวังสระแกว เปนสถานีบริการน้ำมันที่มีมาตรฐาน อยูใกลบานมีทางเขาออกสะดวกที่
เหมาะสม มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกสบาย
ดานการส งเสริมการตลาด ป จ จัย ที่มีผ ลตอการเลือกใชสถานีบ ริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบ ริการ ใน
จังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเปนเพราะมีของแถมจาการเติมน้ำมัน การใหเครดิต
เงินเชื่อสำหรับลูกคาประจำ มีการเติมลมยาง เช็ดกระจก ทิ้งขยะ มีสื่อโฆษณาภายในปม เชน ธง ปายโปสเตอร
สอดคลองงานวิจัยของราศีวงศ ทรายทอง (2543) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการสถานี บริการ
น้ำมันคาลเท็กซในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี พบวา ลูกคาสวนใหญเติมน้ำมันประเภทเบนซินเลือกเติมปม
ประจำโดยเติมน้ำมัน ตอครั้งคือเต็มถังและจะสังเกตราคาน้ำมันกอนเขาเติม การบริการของพนักงานที่ถูกใจคือการ
เช็ด กระจกเติม หรือตรวจเช็คลมยาง เช็คน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น และของแถมที่ชอบ คือ น้ำดื่ม กระดาษ ทิชชูและ
กาแฟ และยั งสอดคล องกับ แนวคิ ดของ ศิ ริวรรณ เสรีรัต น และคณะ (2546 : 53-55) ที่ วา สว นประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ ตอตราสินคา
หรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจำ
(Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวา จะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ (เอ็ตเซล วอลค
เกอรและสแตนตัน 2001) หรือเปนการติดตอสื่อสาร เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทำการขายและการคิดตอสื่อสารโดย
ไม ใช คน(Nonpersonal Selling) เครื่องมื อในการติดตอสื่อสารมีห ลายประการองคการอาจใชห นึ่งหรือหลาย
เครื่ องมื อ สอดคล องกั บ ญาณกร โท ป ระยู ร และคณะ(2561)การสงเสริมการตลาด (Promotion)ส วนประสม
การตลาดสำหรั บ สิ น ค าใดสิ น ค าหนึ่ งไม ใช สิ่ งที่ ต ายตั ว แต ส ามารถปรับ เปลี่ ย นได ต ลอดเวลาให ส อดคล องกั บ
วัต ถุป ระสงคทางการตลาดที่ วางไว สำหรับ แตล ะชวงของธุรกิจ และปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ
แวดลอมทางการตลาดและปจจัยตางๆ สอดคลองกับ ญาณกร โทประยูร และคณะ(2561) กลาววาสวนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) สวนประสมการตลาดคือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่ธุรกิจ
ตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุม
ลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน
ดานพนักงานผูใหบริการปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ ในจังหวัด
พะเยา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก อาจะเปนพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรนบริการรวดเร็ว มี
ความรูสามารถอธิบายผลิตภัณฑที่จำหนายไดและมีการใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพออนนอม
พนักงานแตงกายสุภาพเหมาะสม สอดคลองกับเพทาย คุมคำมี (2546) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามในกรุงเทพมหานครตอคุณภาพการใหบริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เปนผูดำเนินการเอง
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พบวาขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในดาน
ความเทาเทียมกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 รองลงมาดานความรวดเร็ว ตรงเวลา นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับสมพงศ เกษมสิน (2530, 275-277) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลสำหรับความพอใจใน ดานการ
บริการ พบวา ความพอใจของลูกคาตอการใหบริการมีความแตกตางกันออกไปแตละสถานี บริการน้ำมัน แตใน
สวนรวมแลวลูกคามีความพอใจที่ เกิดจากการตอบสนองความตองการที่ คลายกันในเรื่องความมั่นคงทางธุรกิจการ
ได รับ การยกย องจากผู ให บ ริการ การได รับ ความเป น ธรรมและเสมอภาคจากการให บ ริการความนุ มนวลและ
แนบเนียน มีวาจาสุภาพ กระตือรือรน ใน การบริการความพอใจตอสถานีที่ใหบริการความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการและความตอเนื่องเพียงพอของการใหบริการ
ด านกายภาพและรู ป แบบการให บ ริก าร ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กใช ส ถานี บ ริ ก ารน้ ำมั น ปตท.ของ
ผูใชบริการ ในจังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเปนเพราะวาสถานีความสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอยและตกแตงสถานที่ มีรูปแบบของมินิมารท ทันสมัย และมีรูปลักษณสถานีบริการของปมน้ำมัน
มีความปลอดภัย สอดคลองกับสถิตพงศ เงางาม (2548) ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
ใหบริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.รูปแบบใหม PTT Park สาขากลวยน้ำไทย กรุงเทพมหานคร พบวาดาน
รู ป แบบสถานี บ ริ ก าร ค า เฉลี่ ย อยู ในระดั บ มาก ด ว ยมี อุ ป กรณ ม าตรฐาน การบริ ก ารของพนั ก งาน ดั ง นั้ น
ผูประกอบการสถานีบริการจำหนายน้ำมันเชื้อเพลิง ตองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งรานอาคาร มินิมารท
เพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีลำดับขั้นความตองการ ของ อับรา
ฮัม มาสโลว (A.H.Maslow. 1970, 170) ที่วามนุษยมีความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความ
ตองการที่เหนือกวา ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย ซึ่งหาก
ผูใชบริการมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ก็จะกลับใชซื้อบริการซ้ำและบอก
ตอ
ดานกระบวนการในการใหบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ
ในจังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะมีการใหบริการดวยความรวดเร็วในการชำระ
เงิน/รับ-คืนบัตรเครดิต มีมาตรฐานและปลอดภัย ทำใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในการใหบริการ สอดคลองกับวิชาญ
พกสานนท (2553 , 87-89) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ำมันผูบริโภคใน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวังสระแกว พบวาดานกระบวนการ พบวาผูใชบริการอยูในระดับมากเปนเพราะวาไดรับการ
บริการที่รวดเร็ว และสอดคลองกับแนวคิดของPhilip Kotler (2003) ไววาแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ดาน
กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ ที่ นำเสนอ
ใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ ในจังหวัดพะเยา
จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สะทอนใหเห็นวาไมวาเพศใดก็ตามมีการเลือกใชสถานี
บริการน้ำมันเหมือนกัน สอดคลองกับ ไพรัช วิริยะลัพภะ (2544) ไดศึกษาเอง ความพึงพอใจของประชาชนผูมาใช
บริการสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมือง จังหวังจันทบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชายอายุชาย
ระหวาง 31-40 ป และประกอบอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับคอนขางมากทั้ง 9 ดาน คือ
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ดานอาคารสถานที่การใหบริการของพนักงานหนาลาน คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง คุณภาพของน้ำมันหลอลื่น
การใหบริการของพนักงานเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง ขอมูลการใหบริการพีทีทีมินิมารท (PTT.Minimart) การจัด
โปรโมชั่น(แลก แจก แถม) และภาพลักษณโดยรวมของ ปตท. และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู
มาใชบริการระหวางตัวแปรเพศและอายุ พบวาไมแตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาโดยผูที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษาจะมี ความพึ งพอใจมากกวาผูที่ มีการศึ กษาระดับ มั ธยมศึ กษาจนถึ งสู งกวาปริญ ญาตรี และอาชี พ
เกษตรกรรมมีความพึงพอมากกวาอาชีพอื่นๆ นอกจากนั้น ประชาชนผูมาใชบริการเสนอแนะวา ควรใหราคาของ
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงกวาที่เปนอยู และควรมีการใหบริการเสริมเชน เช็ดกระจก เติมลมยางและเติมน้ำ เปนตน
ผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามอายุ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของ
ผูใชบริการ ในจังหวัดพะเยา มีอายุตางกัน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริโภค
ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี สอดคลองกับ สถิตพงศ เงางาม (2548) ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของลู ก ค า ที่ มี ต อการให บ ริ ก ารของสถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น ปตท.รู ป แบบใหม PTT Park สาขากล ว ยน้ ำ ไทย
กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได มีความแตกตางตอความพึ งพอใจดานสถานี
บริการ อุปกรณมาตรฐานสถานีบริการ การบริการของพนักงาน การสงเสริมการขาย และหองน้ำ มีผลตอความพึง
พอใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูใชบริการ ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน พบวา ผูใชบริการสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ อัจฉาริยา สวางสินธ (2548) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการ
น้ำมันของผูบริโภค ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวังนครปฐม และเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเลือกใชสถานี
บริการน้ำมันของผูบริโภค ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวังนครปฐม ดานอายุและอาชีพ พบวาไมแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธของป จจัยที่ มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ใน
จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยที่มีผลตอความถี่ในการเติมน้ำมัน ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการใหความสำคัญกับคุณภาพและตราที่คุนเคย ดังแนวคิดของศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาวไววา ผลิต ภัณ ฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความจำเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการ สถานที่
บุคคลหรือความคิด
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา
พบวาปจจัยที่มีผลตอจำนวนเงินที่เติมตอครั้ง ดานราคา มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการใหความสำคัญในเรื่องของราคาที่ยุติธรรมเปนไปตามที่ราชการกำหนด ดังแนวคิดของ
ของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววา ราคา (Price) เปนจำนวนเงินซึ่งแสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคยอม
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จายเงินเพื่อแลกกับผลประโยชนที่จะไดรับจากสินคาหรือบริการการตัดสินในดานราคาไมจำเปนตองเปนราคาสูง
หรือต่ำแตเปนราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา (Perceived Value)
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพะเยา
พบวาปจจัยที่มีผลตอชนิดของน้ำมันที่เติม ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการใหความสำคัญกับชนิดประเภทของน้ำมัน ดงนั้นผูประกอบการเจาของสถานีบริการ
น้ ำมั น ต องดั งที่ฟ ล ลิป คอตเลอร (Philip Kotler 2003) กล าวไววาดานผลิตภัณ ฑ (Product) เป น สิ่ งซึ่ งสนอง
ความจำเปนและความตองการของมนุษยได คือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ฉะนั้นผูประกอบการเจาของสถานีบริการน้ำมัน ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมัน
ใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา

8.ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ดานผลิตภัณฑ สินคาในมินิมารทตองมีใหเลือกหลากหลายครบวงจร ทั้งสินคาอุปโภคและสินคาบริโภค
เนนความสดใหม
2. ดานชองทางการจัดจำหนาย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตองมีการจัดพื้นที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย
ความสะอาด สวยงาม มี ห อ งน้ ำ ที่ ส ะอาดและเพี ย งพอ ให พ นั ก งานทำความสะอาดทุ ก 30 นาที เพื่ อ สรา ง
ภาพลักษณที่ดี ทำใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ำ และบอกตอบริการที่ดีของสถานีบริการ
ตอไป
3. ดานสงเสริมการตลาด การจัดโปรโมชั่น ควรมีจัดตอเนื่องสม่ำเสมอทุกเดือน และเพิ่มการจัดโปรโมชั่น
ในชวงเทศกาล ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง และสินคาในมินิมารท เพื่อจูงใจและรักษาฐานลูกคาประจำใหใชบริการกับสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.
4 ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ พนักงานขายไมสนใจลูกคาและไมมีความรูในผลิตภัณฑที่ขาย
ควรอบรมหรือสื่อสารพนักงานทุกทาน โดยเฉพาะพนักงานใหม ตองมีการ On the Job Training กอนปฏิบัติงาน
จริง เพื่อใหบริการลูกคาเกิดความประทับใจ บริการแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ
ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
ควรวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.
จังหวัดพะเยา
ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ในจังหวัด
พะเยา
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