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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูจ้ากปัจจยัส่วนประทางการตลาด (7Ps) ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีล
ต่อการเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL และ เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิารสถานี
บรกิารน ้ามนั TPIPL เขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนทีใ่ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPI PL ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกตามเขตของสถานีบรกิารน ้ามนั จ านวน 400 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้ แบบสอบถาม 
วเิคราะหผ์ล ดว้ยค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบเพยีร์
สนั ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มากทีสุ่ด โดยส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 20 ถงึ 29 ปี มสีถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาสูงสุด คือ ระดบัปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบพนักงานบรษิัท/ลูกจ้างมี
รายได ้20,001-40,000 บาทต่อเดอืน โดยสว่นใหญ่ใชย้านพาหนะประเภทรถยนตส์ว่นบุคคลมากทีสุ่ด การศกึษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการบริการสถานีบริการน ้ามนัTPIPL กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัด้านผลติภณัฑ์ ดา้นพนักงาน และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิาร
สถานีบรกิารน ้ามนัTPIPL  การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์(Correlation) เพื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรอสิระ
ต่างๆ โดยก าหนด ดา้นความเชื่อเกีย่วกบัสถานีบรกิารน ้ามนั การรบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์สถานีบรกิารน ้ามนั และ การ
วางต าแหน่งของสถานีบรกิารน ้ามนั  พบว่าตวัแปรดงักล่าว ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก เชงิบวก
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

 
หมายเหต:ุ ค าส าคญั (Key Words) ไดแ้ก่ (1) การรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร, (2)ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, 
(3) สถานีบรกิารน ้ามนั 
 

*บทความนี้เรยีบเรยีงจากสารนิพนธ์เรื่องศกึษาการรบัรู้และทศันคตขิองผูใ้ช้บรกิารที่มผีลต่อการเขา้ใช้บรกิารสถานี
บรกิารน ้ามนั TPIPL กรุงเทพมหานครซึง่ไดผ้่านการสอบป้องกนัสารนิพนธเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 นกัศกึษาปรญิญาโทสาขาการตลาดคณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 รองศาสตราอาจารย ์คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



ABSTRACT 
  The purpose of this research was to investigate the customer's perception on the marketing mix 

(7Ps) on the TPIPL gas station service access and to investigate the influence of customers attitude on the 

TPIPL Gas Station Service Access in Bangkok. The sample was 400 persons of TPIPL customers in 

Bangkok province which classified by the station location district. The research instrument included the 

questionnaire. Statistical analysis used included frequency, percentage, mean value, standard deviation and 

Pearson Product – Moment Correlation Coefficients analysis. The result indicated that the samples were 

most male with the age between 20 to 29 years old, single status and the highest education is bachelor or 

equivalent. The most occupation of the samples were the organization employees with an average salary 

between 20,0001 to 40,000 Baht and most of their vehicle are the personal passenger cars. According to the 

study on the influence of marketing mix (7Ps) on the TPIPL gas station service access is found that the 

product, staffs, and physical characteristics are the factors that influenced customer on the TPIPL gas station 

service access and according to the correlation analysis between the independent factors by determining 

factors included the belief of the gas station, the perception on the gas station’s image and the station 

positioning, it is found that the correlation is at a poor level with the statistical significance level of 0.01. 
 

 
Remark: Keywords included (1) Customers perception and attitude (2) Gas Station 

(3) Marketing mix factor  

*This article is compiled from the thesis of The A Study on the Influence of the Customers Perception and 

Attitude on the TPIPL Gas Station Service Access in Bangkok,which has already passed the Oral Defense of 

Thesis. 
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บทน า 

  ในปัจจุบนัการเดนิทางการคมนาคม ถอืเป็นสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานในการด าเนินชวีติ ไม่เพยีงเฉพาะแต่ในสงัคม
เมอืงทีต่้องมกีารเดนิทางจากทีพ่กัอาศยัไปยงัสถานที่ต่างๆ เท่านัน้ ในภาคอุตสาหกรรมเองกย็งัจ าเป็นต้องอาศยัการ
คมนาคมเพื่อทีจ่ะขนส่งวตัถุดบิเขา้สู่โรงงานและขนส่งสินค้าเพื่อกระจายใหถ้งึมอืผูบ้รโิภค ซึง่พาหนะหลกัทีใ่ชใ้นการ
คมนาคมขนสง่คอืรถ จากการเปิดกวา้งของตลาดคา้ปลกีน ้ามนัในประเทศไทย สง่ผลใหก้ารแขง่ขนัน ้ามนัมคีวามเขม้ขน้
ขึน้ทุกปีและสถานการณ์ในตลาดน ้ามนัจะยิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้ไปอกี เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมเป็นตวับบี
บงัคบัใหป้ระชาชนตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงชวีติความเป็นอยู่ โดยเปลีย่นมาใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติแบบสงัคมเมอืง ซึง่
เป็นการด าเนินชวีติทีเ่ร่งรบี ประกอบกบัการจราจรทีต่ดิขดั ท าใหโ้อกาสเลอืกของลูกคา้ในบางจงัหวะไม่สามารถท าได ้



กล่าวคอื ไม่สามารถฝ่าฟันการจราจรทีต่ดิขดั เพื่อทีจ่ะเขา้สถานีบรกิารน ้ามนัเจา้ประจ า บางครัง้กจ็ าเป็นต้องเขา้สถานี
บรกิารน ้ามนัอื่นๆ ทีส่ะดวกและใกลเ้คยีงกว่า  

เมื่อพจิารณาแล้วจะเหน็ไดว้่าบรษิทัรายใหญ่ต่างหาทางเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัโดยใชก้ลยุทธท์างการตลาด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบมากที่สุดจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐและจากการ
เปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้มองสถานีบรกิารน ้ามนัไว้เพียงเติมน ้ามนัอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ดูถึง
องคป์ระกอบอื่นๆรวมอยู่ดว้ย โดยบรษิทัแต่ละรายจงึมกีารพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารและกลยุทธท์างการตลาดแบบ
ใหม่ๆ หรอืบรกิารอื่นทีน่อกเหนือจากการจ าหน่ายน ้ามนัโดยมกีารน าธุรกจิมนิิมารท์หรอืคอนวเินียนสโตร ์ธุรกจิคารแ์คร ์
และร้านค้าต่างๆ เข้าเสริมการให้บริการ แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงไปหลงัจากรฐับาลได้ก าหนด
นโยบายการคา้น ้ามนัแบบเสร ีและมกีารปรบัปรุงระเบยีบกฎเกณฑแ์ละลดขัน้ตอน ในการขอจดัตัง้สถานีบรกิารน ้ามนั
ใหน้้อยลง สง่ผลใหม้บีรษิทัผูค้า้น ้ามนัรายใหม่ ๆ กา้วเขา้สู่ธุรกจิน ้ามนัเชือ้เพลงิมากยิง่ขึน้ บรษิทัผูค้า้น ้ามนัรายใหม่ที่
เกดิขึน้ คอื บรษิทั น ้ามนัทพีไีอ จ ากดั เป็นบรษิทัน้องใหม่ทีเ่พิง่เขา้สูต่ลาดเมื่อปลายปีมชีื่อเสยีงทางดา้นปูนซเีมนต์การ
ขายไฟฟ้าและสนิคา้ประเภทธุรกจิประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นผลติไฟฟ้าจากขยะและพลงังานความรอ้นทิง้ และ
ประกอบธุรกจิสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิและก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) 

ดงันัน้บรษิทัน ้ามนัทพีไีอ จ ากดั จงึจ าเป็นต้องสรา้งกลยุทธเ์กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและการ

รบัรูข้องผูบ้รโิภค งานวจิยันี้ศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) การรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร

สถานีบรกิารน ้ามนั ผ่านทางดา้นความเชื่อ ภาพลกัษณ์ และการวางต าแหน่งชองสถานีบรกิารน ้ามนั ซึง่ลว้นเป็นปัจจยั

ที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานีบริการน ้ามันTPIPL โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสถานีบริการน ้ามัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการศกึษาการรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการเขา้

ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการรบัรู้จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บรกิารที่มีผลต่อการเขา้ใช้บรกิารสถานี

บรกิารน ้ามนั TPIPL 

2. เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL  

สมมติฐาน 

  1. ปัจจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารต่างกนัมผีลต่อการเขา้ใชส้ถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL แตกต่างกนั  

  2. การรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดส่งผลต่อทศันคติของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอการเขา้ใช้บรกิารสถานีบรกิาร

น ้ามนั TPIPL 

ขอบเขตการวิจยั 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

  การวจิยันี้ก าหนดขอบเขตดา้นประชากรคอื ประชาชนทีใ่ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPI PL ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครจ านวน5,682,415 คน(ระบบสถติทิางการทะเบยีน, 2561) ซึง่ไดก้ าหนดกลุ่มประชากรแบง่ออกตาม

เขตของสถานบีรกิารน ้ามนัจ านวน 340,164 คน (ระบบสถติทิางการทะเบยีน, 2561)ก าหนดขนาดของกลุ่มอย่างที่



เหมาะสมโดยใชส้ตูร Taro Yamane,1973:1088จงึใชจ้ านวนประชากรเป็น 400 เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนและท า

แบบสอบถามความคดิเหน็  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ขอบเขตดา้นเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เริม่ตน้เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืนเมษายนพ.ศ.2562 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
   งานวจิยัชิน้นี้แสดงใหเ้หน็ถงึการรบัรูแ้ละทศันคตต่ิอสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL สามารถน าไป
ปรบัปรุง ก าหนดและวางแผนพฒันาสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL ได้อย่างถูกต้องในอนาคต และใช้เป็น
แนวทางให้กบัผู้ประกอบกจิการสถานีบรกิารน ้ามนัในการพฒันากลยุทธด์้านส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร(7P’s) เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

การทบทวนวรรณกรรม  
 ในการศกึษาการรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPI PLผูว้จิยั
ไดศ้กึษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู ้  

ผศ.ดร.สุธรรม รตันโชติ (2553, หน้า 84) กล่าวว่า  บุคคลจะถูกรุมลอ้มดว้ยสิง่เรา้ซึง่มาจากสิง่แวดลอ้มผ่าน

เขา้มาในความรูส้กึสมัผสั (senses)โดยการเหน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ ไดร้ส และสมัผสั หรอืประสาทสมัผสั ตา หูจมูกลิน้ และ

ผวิกายและบุคคลจะเลอืกรบัรูเ้ฉพาะทีส่นใจ  

จริาภรณ์ ตัง้กติตภิาภรณ์ (2556, หน้า 79) กล่าวว่า การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทีอ่นิทรยีห์รอืสิง่มชีวีติ

พยายามท าความเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม โดยผ่านทางอวยัวะรบัสมัผสัทัง้หา้ คอืตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิกาย กระบวนการนี้จะ

เริม่จากอวยัวะรบัสมัผสั (Sensory organ) สมัผสักบัสิง่เรา้แลว้สง่กระแสประสาทไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง จากนัน้

สมองจะอาศยัประสบการณ์เดมิ แรงจูงใจ อารมณ์ สตปัิญญา ฯลฯ เพื่อแปลความหมายของอาการสมัผสั (Sensation) 

ออกมาเป็นการรบัรู ้

แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ  
 (Stanton and Futrell. 1987: 126) ทศันคต ิหมายถงึ ความรู้สกึนึกคดิของบุคคลที่มต่ีอสิง่หนึ่ง ใด หรอื

หมายถงึ สิง่ทีเ่รยีนรู้จากประสบการณ์ในอดตีใช้เป็นตวัเชื่อมระหว่างความคดิและพฤติกรรม (Belch and Belch. 

1990: 106 ) ทศันคตจิะมผีลต่อพฤตกิรรม ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและตราสนิคา้  

โครงสรา้งของทศันคตปิระกอบดว้ย 3 สว่นคอื (1) ความเขา้ใจ (2) ความรูส้กึ (3) พฤตกิรรม   

  1. ความเขา้ใจ (Cognitive Component) ประกอบดว้ย ความรู ้(Knowledge) และความเชื่อ (Belief) ของ

บุคคลเกีย่วกบัสิง่ของ ผลติภณัฑ ์องคก์าร หรอืตราสนิคา้ (Bovee and others. 1995: 90) ส่วนของความเขา้ใจจะ

ปราศจากอารมณ์  

  2.  ความรูส้กึ (Affective Component) หมายถงึ สิง่ที่เกีย่วกบัอารมณ์ ความรูส้กึทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืตรา



สนิค้า ( Belch and Belch. 1990: 105)   ความรู้สกึอาจเป็นสิง่ดีหรือ เลว ความพอใจ และ ความไม่พอใจ  

  3. พฤตกิรรม (Behavior Component) หมายถงึ การก าหนดพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทีม่ผีลต่อผลติภณัฑ์

หรอืตราสนิคา้หรอืสภาพเตรยีมพรอ้มต่อการตอบสนอง  

  การวดัทศันคติ (Measurement of Attitudes)  
  สุชา จนัทร์หอม (2541:243-244) กล่าวว่า การวดัทศันคติท าให้เราเข้าใจทศันคติของบุคคลและสามารถ

ท านายพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ ๆ ไดก้ารวดัทศันคตทิ าไดห้ลายแบบ เช่น  

Scaling Technique เป็นวธิหีนึ่งทีใ่ชว้ดัทศันคตมิอียู่ 2 แบบ ดงันี้  
   ก. วธิขีองเธอรส์โตน (The Thurston method) แบบนี้ประกอบดว้ยประโยคต่าง ๆประมาณ 10-20 ประโยค 

หรอืมากกว่านัน้ ประโยคต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตวัแทนของระดบัความคดิเหน็ต่าง ๆ กนั ผู้ถูกทดสอบจะต้องแสดงให้

เหน็ว่าเขาเหน็ดว้ยกบัประโยคใดบา้ง ประโยคหนึ่ง จะก าหนดค่าเอาไว ้คอื ก าหนดเป็น Scale Value ขึน้ เริม่จาก 0.0 

ซึ่งเป็นประโยคที่ไม่พึงพอใจมากที่สุดเรื่อย ๆ ไปถึง 5.5 ส าหรับประโยคที่มีความรู้สึกเป็นกลาง ๆ (Neutral 

Statement) จนกระทัง่ถงึ 11.0 ซึง่มคี่าสงูสดุส าหรบัประโยคที่พงึพอใจมากทีส่ดุ 

ข. วธิขีองลเิกริต์ (The Liker Technique) มาตราส่วนแบบนี้ประกอบดว้ยประโยคต่าง ๆ ซึง่แต่ละประโยคผู้

ถูกทดสอบจะแสดงความรูส้กึของตนออกมา 5 ระดบัคอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่เหน็ดว้ย เฉย ๆ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ แต่ละระดบัมคีะแนนใหไ้วต้ัง้แต่1-5 คะแนนคะแนนของคนหนึ่งไดจ้ากคะแนนรวมจากทุก ๆ ประโยค 

ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการ 7P ’s (Service Marketing Mix)  
  สว่นประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมไดซ้ึง่บรษิทัน ามาใชร้วมกนั เพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997) ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) 

เป็นแนวคดิทีส่ าคญัอย่างทางการตลาดสมยัใหม่ซึง่แนวความคดิเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนัน้มบีทบาทส าคญัทาง

การตลาดเพราะเป็น การรวมการตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมด เพื่อนา มาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหธุ้รกจิสอดคลอง

กบัความตองการของตลาดเป้าหมาย เรยีกส่วนผสมทางการตลาดว่า  7Psซึ่งองค์ประกอบทัง้ 7 กลุ่มนี้จะท าหน้าที่

ร่วมกนั ในการสือ่ขา่วสาร ทางการตลาดใหแ้ก่ผูร้บัสารอย่างมปีระสทิธภิาพ  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 วนาถลดา ศรีขจร (2558) ได้ท าการวิจยัเรื่อง  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าใช้บริการสถานีน ้ามัน 

กรณีศกึษาสถานี บรกิารน ้ามนัเชลลแ์ละสถานีบรกิารน ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยใชแ้นวคดิ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หรือ 7Ps ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคของทัง้สองกลุ่มให้

ความส าคญัในการตัดสนิใจเขา้ใช้บรกิาร สถานีบรกิารน ้ามนัที่แตกต่างกนั โดยปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้

บรกิารสถานีน ้ามนัเชลล์ของ ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มเีพยีงปัจจยัเดยีว คอืปัจจยัด้านราคา 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานีน ้ ามันปตท.ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล พบว่า ม ี3 ปัจจยั เรยีงล าดบัตามอทิธพิลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชส้ถานีบรกิาร

น ้ามนั จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาคอืปัจจยัดา้นช่องทางการจดั และปัจจยัดา้นบุคลากร 



วิธีการด าเนินการวิจยั  
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบัศกึษาคอืประชากรทีเ่ขา้รบัการบรกิารจากสถานี
บริการน ้ามันTPIPL ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามเขตของสถานีบริการน ้ามันTPIPL ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ดงันี้ เขตวฒันา เขตลาดกระบงั และเขตสาธร โดยการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างใช้เพื่อการเกบ็ขอ้มูลในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรดงันัน้จงึจ าเป็นต้อง
ก าหนดขนาดของกลุ่มอย่างทีเ่หมาะสมทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 95% โดยใชส้ตูร TaroYamane,1973:1088 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลูและการทดสอบคณุภาพเครื่องมือ  

  เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการศกึษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม  (Questionnaire) เรื่อง

ศกึษาการรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPLและเพื่อใหแ้บบสอบถาม

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวจิยัจงึ ได้การออกแบบให้มคีวามเหมาะสม  และมเีนื้อหาที่สามารถเกบ็ขอ้มูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ โดยมีค าถามคัดกรองเพื่อตรวจสอบความสามารถในการตอบค าถามของผู้ที่จะตอบ

แบบสอบถาม เช่น เคยใช้สถานีบรกิารน ้ามนั TPI PLภายใน 3 เดอืนหรอืไม่ โดยค าถามจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นที ่2 ค าถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารสถานี

บรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่3 ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรู้และทศันคติของผู้บรโิภคที่ส่งต่อการตัดสนิใจเขา้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองท าpre-test ใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้โซเชียลมีเดียผ่านทาง

แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 40 ชุดเพื่อท าการทดสอบความน่าเชื่อถอื (Reliability test) ตามวธิกีารของCronbach 

ไดค้่า Cronbach’s alpha = 0.969 

การวิเคราะหข้์อมลู  
 เมื่อท าการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดแล้ว จะต้องมกีารตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของ

ขอ้มูลที่ได้รบั เพื่อคดัเลอืกแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์ที่สุดเพื่อน าไปใชใ้นการ วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป และลงรหสั

ขอ้มูล โดยการก าหนดตวัเลขให้กบัค าตอบทีไ่ด้รบั เพื่อความสะดวก ในการประมวลผล และท าการป้อนขอ้มูลลงใน

เครื่องคอมพวิเตอร ์หลงัจากนัน้ใชโ้ปรแกรมทางสถติสิ าเรจ็รปู ในการประมวลผลขอ้มูล โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหม์ี

ดงันี้  

  3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธบิายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยอธบิายและ

น าเสนอในรปูแบบตาราง แจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) เพื่ออธบิายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลู   

  3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ในการทดสอบ

สมมติฐาน ได้แก่ การ การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) และการหาค่า

ความสมัพนัธใ์ชส้ถติ ิPearson’s Correlation Coefficient)เพื่อน าผลทีศ่กึษามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ระหว่างปัจจยั



สว่นประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิารทีส่่งผลต่อการรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิาร

สถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั  
 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มากทีสุ่ดจ านวน 194 คน คดิเป็น รอ้ย
ละ 49.25 ในขณะที่เป็นเพศหญิงร้อยละ 46.75 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.25 
รองลงมาคอือายุระหว่าง 30 ถงึ 39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 ทัง้นี้ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 
54.75 และมรีะดบั การศกึษาสงูสุด คอื ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมาคอือนุปรญิญา
หรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 20.50  ในสว่นของอาชพี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบพนักงานบรษิทั/ลูกจา้ง คดิเป็น
รอ้ยละ 39.25 รองลงมาคอืธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย คดิเป็นร้อยละ28.50 และมรีายได ้20,001-40,000 บาทต่อเดอืน คดิ
เป็นรอ้ยละ 41.75 และมรีายไดร้องลงมา ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 23.25 โดยส่วนใหญ่
ใชย้านพาหนะประเภท รถยนต์ส่วนบุคคล มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 71.25 รองลงมาคอื จกัรยานยนต์ คดิเป็นรอ้ยละ 
16.50 การศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิารบรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัTPIPL 
พบว่าปัจจยัด้านผลติภัณฑ์กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการใช้บริการในระดบัมาก ด้านราคากลุ่มตัวอย่างยงัให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญัในการใชบ้รกิารในระดบั
ปานกลาง เช่นเดียวกบั ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ให้ความส าคญัต่อการใช้บริการในระดบัปานกลาง ส่วนด้าน
พนกังานและดา้นลกัษณะทางกายภาพกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในการใชบ้รกิารในระดบัมาก และ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิารกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านพนักงาน และ ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานีบริการน ้ ามัน TPIPL 
จากการศกึษาการรบัรูแ้ละทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอสถานีบรกิารน ้ามนัTPIPLของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน
การรบัรูปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อทศันคตทิี่มต่ีอการเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั  พบว่าปัจจยัดา้น
ความเชื่อเกีย่วกบัสถานีบรกิารน ้ามนักลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการใช้บรกิารในระดบัมาก ด้านภาพลกัษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมากกลาง และดา้นการวางต าแหน่งกลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญัในการใชบ้รกิารใน
ระดบัมาก เช่นเดยีวกนั ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัทีม่ผีลต่อการเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั
TPIPL 

อภิปรายผล 

 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง   

  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านส่วนบุคคลด้วยวิธี Independent-

Samples T-Test และ One-Way ANOVAก าหนดระดบันัยส าคญั 0.05  ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทยานพาหนะ มผีลต่อการเขา้ใชส้ถานีบรกิารน ้ามัน TPIPL แตกต่างกนัหรอืไม่ ผล

วจิยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อการเขา้

ใชส้ถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL ของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในขณะทีผู่ท้ ีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั 

มผีลต่อการเขา้ใชส้ถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL ของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยยะส าคญั 

0.05  ทัง้นี้อาจเป็นผลเน่ืองมาจากลกัษณะทางกายภาพ สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ของสถานีบรกิารน ้ามนั ท าใหม้ี

ความแตกต่างเพศชาย เพศหญงิ และเพศอื่นๆ มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนั 



2. ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าใช้บริการสถานีบริการ
น ้ามนัTPIPL ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานีบริการน ้ามันTPIPL ในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนาถลดา ศรขีจร (2558) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง  
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารสถานีน ้ามนั กรณีศกึษาสถานี บรกิารน ้ามนัเชลล์และสถานีบรกิารน ้ามนั
ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารจงึใหค้วามส าคญัทางดา้นอื่นๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพ
น ้ามนัดกีว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั สถานีบรกิารยีห่อ้อื่น มนี ้ามนัหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกใชย้่อมส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้
ใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจยัด้านราคาผู้ใช้บริการให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง เนื่องจากราคาของน ้ามนัยี่ห้ออื่น หรอืสนิค้า
ค่าบรกิารในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง ลา้งอดัฉีด และค่าสนิคา้ใน TPI MART มรีาคาทีใ่กลเ้คยีงกนัเมื่อเทยีบกบั
สถานีบรกิารน ้ามนัยีห่อ้อื่น จงึมผีลต่อการเขา้ใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัในระดบัปานกลาง  
  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ต่อการตัดสนิใจเข้าใช้
บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัTPIPLของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครตูจ้่ายน ้ามนัเพยีงพอในการใหบ้รกิาร และในเรื่อง
ท าเล หาง่าย ไม่เสยีเวลาในการหา ขนาดพืน้ทีบ่รเิวณในสถานีบริการทีก่วา้งขวาง ตู้จ่ายน ้ามนัจานวนมากซึง่สามารถ
รองรบัรถยนตท์ีต่อ้งการเตมิน ้ามนัได ้แต่สถานีบรกิารน ้ามนัTPIPLมจี านวนน้อย ท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึสถานีบรกิารได้
ยาก  
  ปัจจยัดา้นพนักงาน กลุ่มตวัอย่าใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารสถานีบรกิาร
น ้ามนั TPIPL ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ประกอบดว้ยพนกังานมคีวามสุภาพอธัยาศยัดเีป็นมติรพนักงาน
ให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ พนักงานมจี านวนเพยีงพอในการให้บรกิารและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิารและ
พนักงานสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัน ้ามนัและบริการอื่นๆพนักงานแต่งกายสะอาดเรยีบร้อยที่มปีระโยชน์ดงันัน้
พนกังานจงึเป็นปัจจยัส าคญัจากการทีต่อ้งปฎสิมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคโดยตรง  
  ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด กลุ่มตัวอย่าให้ความส าคัญในระดับปานกลาง มีความจ าเป็นหรือมี
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งเขา้ใชส้ถานีบรกิารน ้ามนัอยู่แลว้ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างจงึไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาด
มากนักอกีทัง้จากการส่งการเสริมการตลาดของแต่ละสถานีบรกิารน ้ามนัส่วนมากมรีูปแบบการส่งเสรมิการตลาดที่
คลา้ยคลงึกนัดงันัน้กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึปัจจยัอื่นเป็นหลกัมากกว่า  
  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เนื่องจากปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของทุกสถานีบรกิารน ้ามนัมกีารแข่งขนักนัสงู และเป็นปัจจยัพืน้ฐานของทุกสถานีบรกิารน ้ามนัไม่ว่าจะเป็น
ห้องน ้า ร้านสะดวกซื้อ ที่จอดรถ  ไฟส่องสว่าง กล้องรักษาความปลอดภัยเป็นต้น ดงันัน้ปัจจัยด้า นลกัษณะทาง
กายภาพจึงมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสถานีบริการน ้ ามันTPIPLของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ดงันัน้ กระบวนการใหบ้รกิาร
ของแต่ละสถานีบรกิารน ้ามนัจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องบรกิารรวดเร็ว มตีู้จ่ายน ้ามนัที่เที่ยงตรง ไม่เสยีเวลาในการรอ
คอย การให้บรกิารรูปแบบการช าระเงนิที่หลากหลายเป็นต้น ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างจงึใหค้วามส าคญักบัปัจจยันี้ในการ
ตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิาร 

3.ข้อมูลเก่ียวกบัการรบัรูแ้ละทศันคติการรบัรูก้ารส่ือสารทางการตลาด(7Ps) ส่งผลต่อทศันคติของผู้ใช้บริการ

ท่ีมีต่อการเข้าใช้บริการสถานีบริการน ้ามนั TPIPL พบว่า  
  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัการศกึษาความแตกต่างการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อ

ทศันคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อการเข้าใช้บริการสถานีบริการน ้ามนั TPIPL ด้วยผลจากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ ์

(Correlation) เพื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรอิสระต่างๆ โดยใช้วธิกีารวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ด้วยวิธ ี



Pearson Product Moment Correlation  เพื่อหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) โดยก าหนด

ระดบันัยส าคญั 0.01ดา้น ความเชื่อเกี่ยวกบัสถานีบรกิารน ้ามนั การรบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์สถานีบรกิารน ้ามนั และ 

การวางต าแหน่งของสถานีบรกิารน ้ามนั  พบว่าตวัแปรดงักล่าว มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก  
 ด้านความเชื่อเกี่ยวกบัสถานีบริการน ้ามนักลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากว่าความเชื่อ

เกีย่วกบัสถานีบรกิารน ้ามนัส่งผลต่อการรบัรูแ้ละทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารแต่เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นแลว้โดยเรยีงล าดบั

จากมากไปน้อย คอื สถานีบรกิารน ้ามนัต้องมหีอ้งน ้า รา้นสะดวกซือ้ และ รา้นกาแฟเพื่ออ านวยความสะดวกรองลงมา 

สถานีบรกิารน ้ามนัต้องมกีารออกแบบสวยงาม ทนัสมยัและสถานีบรกิารน ้ามนัไม่จ าเป็นต้องมพีนักงานบรกิารในการ

เตมิน ้ามนั  
  ด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์สถานีบรกิารน ้ามนักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก ว่า

ภาพลักษณ์สถานีบริการน ้ามันส่งผลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการแต่เมื่ อพิจารณาแต่ละด้านแล้วโดย

เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื สถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL ยดึหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ รองลงมา 

พนักงานมมีารยาททีด่ ีเตม็ใจใหบ้รกิาร แนะน าขอ้มูลทีด่ ีเกีย่วกบัสนิค้าบรกิารต่างๆ และสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL 

ควรมกีารกระตุน้การซือ้สนิคา้ดว้ยการสง่เสรมิการตลาดทีน่่าสนใจ  

  การวางต าแหน่งของสถานีบรกิารน ้ามนั TPI PL กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากว่าการวาง

ต าแหน่งของสถานีบรกิารน ้ามนั TPI PL กรุงเทพมหานครสง่ผลต่อการรบัรูท้ศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร แต่เมื่อพจิารณาแต่

ละดา้นแล้วโดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอืสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL เป็นทีรู่้จกัและผูบ้รโิภคยอมรบัรองลงมาคอื 

สถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL มที าเลทีต่ัง้ทีส่ะดวกเขา้ถงึไดง้่าย มจีุดเด่นและสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL มปีระสทิธภิาพ

สนิคา้ทีโ่ดดเด่นแตกต่างจากสถานีใหค้วามส าคญัในระดบัน้อย  

ข้อเสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการ    

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ทราบปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อตวัแปรตามผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวจิยัเป็นแนวทาง

ในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสทิธิภาพ และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยผู้วจิยัขอสรุปข้อเสนอแนะต่อ

ผูป้ระกอบการสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL ดงันี้ 

 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัดา้นผลติภณัฑ ์โดยควรปรบัปรุงแกไ้ขเรื่องความ

หลากหลายของน ้ามนัจากทีค่ะแนนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสถานีบรกิารอื่นๆ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่ารวมถงึปรบัปรุงรา้น

สะดวกซือ้ใหม้สีนิคา้หลากหลายมากขึน้โดยอาจจะไปจบัมอื พนัธมติรกบัรา้นคา้ปลกีต่างๆ โดยจะเหน็ไดจ้ากปตท. ไป

จบัมอืกบั 7-Eleven เพื่อเพิม่ความแตกต่าง ในการแขง่ขนั   

  ปัจจยัดา้นราคา ผู้ประกอบการสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลค์วรใหค้วามส าคญักบั เรื่องราคาเป็นหลกั เนื่องจาก

ผลติภณัฑเ์ป็นผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัไดส้มบูรณ์ ถ้าราคาของเชลลแ์พง กว่าจะมผีลต่อการตดัสนิใจเขาใชบ้รกิารของ

ผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญั รวมทัง้ในเรื่องของการปรบั ราคาน ้ามนัควรปรบัใหพ้รอ้มกบัคู่แข่งขนัรายอื่น เพื่อเป็นการลด

ความอคตขิองผูบ้รโิภค    

  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบัดา้น ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดย

ควรมกีารพจิารณาช่องทางการจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลาย ครอบคลุมถงึกลุ่มผูบ้รโิภค สามารถอ านวยความสะดวกให้

ผู้บริโภคเข้าใช้บริการได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ และหาได้ ง่าย เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนัในการเข้าถึง



ผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่างด ีเน่ืองจากสามารถช่วย เพิม่โอกาสในการตดัสนิใจเขา้บรกิารของผูบ้รโิภคได ้  

  ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการ ส่งเสรมิการตลาดเพื่อใหเ้กดิความ

น่าสนใจและสามารถสรา้งความแตกต่างเพื่อใหผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึ คุณภาพของน ้ามนั รวมถงึบรกิารอื่นๆ โดยอาจจะ

จดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถดึงดูดความ สนใจของผู้บริโภค มีการโฆษณาที่สามารถดึงดูดความสนใจ เลือกใช้

ช่องทางการโฆษณาทีห่ลากหลาย และมกีารโฆษณาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการรบัรู ้การจดจ าความตอ้งการใน

การเขา้ใชบ้รกิาร และเกดิการตดัสนิเขา้ใชบ้รกิารในทีส่ดุ นอกจากนี้การส่งเสรมิการตลาดยงัสามารถช่วยใหผู้บ้รโิภคที ่

ไม่นิยมเลอืกใช้สถานีบริการน ้ามนัตราใดตราหนึ่งเป็นประจ าเปลี่ยนมาตัดสนิใจเข้าใช้สถานีบรกิาร น ้ามนัที่มีการ

สง่เสรมิการตลาดทีด่งึดดูความสนใจมากกว่าได ้ 

  ปัจจยัดา้นพนักงาน ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัดา้นพนักงานในเรื่อง คุณภาพในการใหบ้รกิารของ

พนกังาน ใหด้แีละมคีวามโดดเด่นมากยิง่ขึน้และเพื่อใหล้กูคา้ประทบัใจใน การบรกิารเกดิการใชบ้รกิารซ ้า  

   ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัดา้น ลกัษณะทางกายภาพเพื่อใหเ้กดิ

จุดเด่นและสามารถสรา้งความแตกต่าง ควรมกีารพจิารณาในเรื่องของ ภาพลกัษณ์ของสถานีบรกิาร ความสะอาด ร่ม

รื่น รวมถงึมสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั เช่น รา้น สะดวกซือ้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ตู้เอทเีอม็ เป็นต้น เนื่องจาก

ปัจจุบนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้เข้ามาเติมน ้ามนัเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้  สิง่อ านวยความ

สะดวกจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะมผีลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารได ้  

   ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัดา้น กระบวนการใหบ้รกิาร เนื่องจากเป็น

ปัจจยัทีจ่ะมผีลใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจถา้มกีารพฒันา ปรบัปรุงใหม้คีุณภาพแตกต่างจากบรษิทัรายอื่น กจ็ะถอืเป็น

เป็นกลยุทธท์ีม่าสามารถสรา้งความแตกต่างโดยควรมกีารพจิารณาในเรื่องของ ความถูกต้อง รูปแบบและความรวดเรว็

ในการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งจุดเด่นและสารถตอบสนองต่อผูบ้รโิภคไดด้ทีีส่ดุ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 1.ควรศกึษาวจิยักลุ่มผูบ้รโิภคที่ไม่เคยใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนั TPIPL เพื่อใชเ้ป็นแนวทางที่จะท าให้

ทราบถงึสาเหตุผูท้ีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารสถานีน ้ามนัTPIPL  

  2. ควรมกีารวจิยัเชงิคุณภาพ โดยกการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารเป็นประจ าเพราะจะท าใหไ้ด้

ขอ้มูลที่มคีวามละเอยีดและมคีุณภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึงได้รบัค าแนะน าติชม ค าคดิเหน็ เพื่อน ามาแก้ไขและพฒันา

บรกิาร ก าหนดกลยุทธก์ารตลาด  

  3.เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุดจากงานวจิยั จงึควรท าการวจิยัเป็นระยะๆ อย่าง ต่อเนื่องเพื่อรกัษาฐานขอ้มูล

ใหม้คีวามทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และเพิม่ความสามารถในการสรา้งความ ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเหนือคู่แขง่ต่อไป 

  



กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรามค าแหงที่มอบโอกาสให้ได้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาจนท าให้ผู้วิจ ัย
ประสบความส าเรจ็ในการเรยีน  
  การคน้ควา้อสิระชิน้นี้จะส าเรจ็ลุล่วงมไิด้หากไม่ไดร้บัความกรุณาของคณาจารย์มหาวทิยาลยัรามค าแหงทุก
ท่านทีไ่ดม้อบความรูใ้หค้ าปรกึษาค าแนะน าและอบรมสัง่สอน โดยเฉพาะ อาจารยท์ีป่รกึษา รศ.จรพีร ศรทีอง ทีเ่สยีสละ
เวลาใหค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหน้า และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้งานวจิยัมคีวามสมบูรณ์
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้   หากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัเป็นอย่างสงูในขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดนัน้ และผูว้จิยัหวงัว่าการคน้ควา้อสิระ
ฉบบันี้จะมปีระโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจจะศกึษาเกีย่วกบัสถานีบรกิารน ้ามนั ในการท าธุรกจิต่อไป  

 

รุจริตัน์ วโิรจน์ศริชิยั 
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