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บทคัดย่อ 
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ (2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านโพธิ์   (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์   โดยใช้แบบสอบถาม 
จ้านวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และการค้านวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า ไคร์- สแคร์  (Chi - Square) 
         ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.20 อายุระหว่าง 26-
36 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.80 รายได้ /เดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 70.80 และอาชีพ เป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.00 (2) พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ พบว่าการใช้บริการเติม
น้้ามัน จ้านวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 60.80 ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันต่อครั้ง จ้านวน 301-500  บาท คิด
เป็นร้อยละ41.00 ชนิดน้้ามันที่เติม เป็น แก๊สโซฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 42.80 การช้าระเงินด้วยวิธีการใช้ เงินสด  คิดเป็น
ร้อยละ 87.20 และอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจ / ที่พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 24.50. มีการจัดให้มีบริการเสริมที่สถานีน้้ามันการ
ปิโตรเลียมได้แก่ มีที่ซื้อสินค้าในมินิมาร์ท คิดเป็นร้อยละ 33.20 มีสถานที่บริการจอดรถพักอาศัยสถานีน้้ามันของ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  มีบริการซื้อสินค้าในมินิมาร์ท  คิดเป็นร้อยละ 42.80 ตามล้าดับ และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภ อเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.95) และถ้าพิจารณาจากล้าดับแรกถึง

ล้าดับสุดท้ายได้แก่ ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.17)  ด้านพนักงาน  ( = 3.99)  ด้านราคา  ( = 3.96)  ด้าน

                                           
1 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
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การส่งเสริมการขาย ( = 3.95)  ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 3.93)  ด้านสถานที่  ( = 3.92)  และด้าน

กระบวนการ ( = 3.81)  (3) การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่1 คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์  พบว่าข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบล
บ้านโพธิ์  และสมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์  
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรม, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียม  
 
Abstract 
         The objectives of this study were (1) To study the basic personal data related to the behavior 
and marketing mix factors of consumers towards the service of the petroleum station in Ban Pho 
Sub-district Municipality. (2) To study behavior and factors the marketing mix of consumers towards 
the service of petroleum stations in Ban Pho Sub-district Municipality. (3) To study the relationship 
between personal basic information behavior and marketing mix factors of consumers towards service 
of petroleum stations in Ban Pho Sub-district Municipality. By using a questionnaire of 400 sets of 
data analysis using descriptive statistics Consists of frequency distribution of data And the calculation 
of percentage, mean and standard deviation and hypothesis testing with Chi-Square values. 
       The results of the study showed that 
          (1) The sample group that answered the questionnaire was female, accounting for (52.20 %), 
aged between 26 - 36 years, accounting for (47.80 %), having a bachelor's degree Accounted for (56.80 
%) , with income / month not more than 5,000 baht, accounting for (70.80 %) , having a career as a 
company employee  (27.00%)  (2) Behavior and marketing mix factors of consumers towards service 
of petroleum stations in Ban Pho Sub-district Municipality. Found that the use of refueling service 1 
time per week Accounted for (60.80 %)  of the cost of refueling per time, amount 301 -500 baht or 
(41.00 %) The type of oil that is added to gasohol is (42.80 %). Payment by way of cash is (87.20%)ม 
and is close to the business / residential area, accounting for (24.50%). Petroleum Station: There is a 
place to buy products in a minimart. Accounted for (33.20 %) . There is a place for parking, parking, 
petrol stations of the Petroleum.. Most of the products purchased in the minimart are (42.80 %) , 
respectively.   And marketing mix factors of consumers towards the service of petroleum stations in 
Ban Pho Sub-district Municipality Mueang Nakhon Ratchasima District Nakhon Ratchasima Province It 

was found that the overall picture was at a high level ( = 3 . 9 5 )  and if considered from the first 

order to the last, ie products ( = 4.17), followed by staff ( = 3.99), price ( = 3.96), promotion (

= 3.95) in terms of physical characteristics ( = 3.93), places ( = 3.92) and processes ( = 3.81) 
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respectively  (3) Hypothesis testing. Hypothesis 1 Personal characteristics correlate with consumer 
behavior towards the service of petroleum stations in Ban Pho Sub-district Municipality. It was found 
that the personal basic information was related to consumer behavior towards the service of the 
petroleum station in Ban Pho Sub-district Municipality. And the hypothesis 2: Consumer behavior is 
related to the marketing mix factors on the service of petroleum stations in Ban Pho Sub-district 
Municipality. It was found that consumer behaviors were related to marketing mix factors in the 
service of petroleum stations in Ban Pho Sub-district Municipality. 
Keywords : Behaviour, Marketing Mix Factors, Petroleum station service. 
 
ความส้าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
          ในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจ้าเป็นในการพัฒนาประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเป็นปัจจัย
ส้าคัญต่อการด้าเนินวิถีชีวิตประจ้าวันของผู้คนที่ใช้ยวดยานยนต์เป็นพาหนะซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้บริษัทผู้ค้าพลังงาน
เชื้อเพลิงหันมาประกอบธุรกิจการให้บริการสถานีบริการน้้ามันมากขึ้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการได้มีการแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างรุนแรง  เป็นปัจจัยให้เพิ่มช่องทางการบริการท้าให้ผู้ประกอบการให้บริการสถานีบริการน้้ามันต้องใช้กล
ยุทธ์การตลาดด้านต่างๆโดยได้รวมกลุ่มพันธมิตรธุรกิจในการให้บริการในสถานีบริการน้้ามันอาทิร้านสะดวกซื้อ ร้าน
กาแฟ ศูนย์บริการยานยนต์ ร้านเบเกอรี่ บริการการเงิน และบริการอื่นๆ ในลักษณะระบบสถานีบริการครบวงจร เพื่ง
จูงใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภายในสถานีบริการน้้ามันของกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม จึงเป็น
สาเหตุที่ท้าให้มีการขยายสถานีบริการน้้ามันอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายตัวสถานีบริการน้้ามันในประเทศไทย ไตรมาส 
1/2558 มีสถานีบริการน้้ามันรวม 27,792 สถานี เพิ่มจากไตรมาส 1/2557 ที่มี 20,316 สถานี หรือเพื่มขึ้น 1,476 
สถานี โดยมีสถานีบริการน้้ามันของผู้ค้าน้้ามันรายใหญ่ ได้แก่ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยยังคงครองแชมป์สถานีบริการ
น้้ามันมากเป็นอันดับ 1 กล่าวคือ มีถึง 1,419 สถานี อันดับ 2 สถานีบริการน้้ามันบางจาก 1,072 สถานี อันดับ 3 สถานี
บริการน้้ามันเชลล์ 533 สถานี อันดับ 4 สถานีบริการน้้ามันเอสโซ่ 512 สถานี และอันดับ 5 สถานีบริการน้้ามันเช
ฟรอน 366 สถานี และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 สถานีบริการน้้ามันของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เพิ่มข้ึน 87 สถานีบริการน้้ามันบางจาก เพิ่มข้ึน 2 สถานี สถานีบริการน้้ามันเชลล์ ลดลง 6 สถานี สถานีบริการน้้ามันเอ
สโซ่ลดลง 10 สถานนี และสถานีบริการน้้ามันเชฟรอนลดลง 20 สถานี ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งใน
ระบบค้าน้้ามันของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่มีทั้งโรงกลั่นน้้ามันและสถานีบริการน้้ามันที่ยังไม่มีผู้ค้าน้้ามันรายใด
แซงหน้าได้ (กรมธุรกิจพลังงาน, 2557) 
         ในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และยังเป็นจังหวัดเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทั้งโรงงานอุสาหกรรม โรงพยาบาล บริษัทห้างร้านอยู่เป็นจ้านวนมากจังหวัด
นครราชสีมามีสถานีบริการเชื้อเพลิงประเภทน้้ามัน รวมทั้งสิ้น 185 สถานนี (เฉพาะสถานีบริการที่มียี้ห้อ) ได้แก่ สถานี
บริการน้้ามันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 67 สถานี สถานีบริการน้้ามันบางจาก 30 สถานี สถานีบริการน้้ามันเชลล์ 19 
สถานี สถานีบริการน้้ามันเอสโซ่ 22 สถานี สถานีบริการน้้ามันเชฟรอน 15 สถานี สถานีบริการน้้ามันแอลพีจี 32 สถานี 
(ส้านักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย , 2558)  จากข้อมูลข้างต้นเหล่านี้จะเห็นได้ว่าสถานีบริการน้้ามันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทยมีจ้านวนสถานีให้บริการมากที่สุดเป็นเจ้าตลาดในปัจจุบัน และเนื่องจากจ้านวนสถานีบริการน้้ามันมี
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แนวโน้มเพิ่มขึ้น ท้าให้การแข่งขันรุนแรง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด รวมถึงการ
บริการด้านอื่น ๆ อีก 
           ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ
ปัจจัยอื่นๆ ตลอดจนปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้สถานีบริการน้้ามันปิโตรเลียมซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่สถานี
บริการน้้ามัน ปิโตรเลียมรวมทั้งสถานีบริการน้้ามันอื่นๆ และธุรกิจบริการที่มีลักษณะใกล้เคียง โดยน้าผลการศึกษาที่ได้
จากงานวิจัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อปรับปรุงสถานีบริการน้้ามันให้มีคุณภาพการให้บริ
การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่
มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
           2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
           3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพี้นฐานส่วนบุคคล  พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
          สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการ ให้บริการสถานี  
น้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
          สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อ
การให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
         1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามี 7 ด้าน 
ประกอบด้วย  1.ด้านผลิตภัณฑ์  2.ด้านราคา  3.ด้านสถานที่  4.ด้านการส่งเสริมการขาย  5.ด้านพนักงาน   6.ด้าน
กระบวนการ และ7.ด้านลักษณะทางกายภาพ 
          2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการสถานีน้้ามันการ
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่
แน่นอน จึงก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค้านวณ จากสูตรของ Taro  Yamane  (วิเชียร  เกตสิงห์, 2541 :24) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน (Sample)  ที่ใช้ในการศึกษาวิ
จ้านวน 385 คน ผู้วิจัยจึงได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน  400 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างงาย 
(Simple Random  Sampling)    
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          การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยรั้งนี้ โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% และที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 %  ก้าหนดความมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05   ดังสูตร  

                        สูตร      n =
Z2

   4 e2                                               (1) 
   
                        โดยที่      n    =    กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
                                       Z   =    1.96 (คว ามเชือมั่นที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่    95%) 

                                       e   =    0.05   (ความคลาดเคลื่อนยอมรับได้  5  %   =  
5

100
    = 0.05 ) 

                      แทนค่าในสูตร      n =
(1.96)2

    4(0.05)2              
                      = 384.16 ≈ 385 

กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในงานวิจัย  = 384.16 หรือประมาณ  385 คน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เก็บแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 คน รวมเป็นจ้านวน 400 คน 

        3. ขอบเขตด้านตัวแปร โดยมีการก้าหนดการศึกษาตัวแปรต่างๆเป็น 3 ประเภท 
             3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
              3.2 ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ การใช้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายใน
การเติมน้้ามันต่อครั้ง ชนิดน้้ามันที่เติม วิธีการช้าระเงิน สาเหตุการใช้บริการสถานีน้้ามัน ปตท. และการจัดให้มีบริการ
เสริมที่สถานีน้้ามันของ ปตท.   
              3.3 ตัวแปรร่วม คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีบริการน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน จึงก้าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยการค้านวณจากสูตรของ Taro  Yamane  (วิเชียร  เกตสิงห์,2541 :24 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน (Sample)  ที่ใช้ในการศึกษาวิจ้านวน  385 คน ผู้วิจัยจึงได้
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน  400 ชุด เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างงาย (Simple Random  
Sampling)                        
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้จากการสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้                               
                ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ
รายได้ ค้าถามมีลักษณะส้ารวจรายการทั่วไป (Check  List)   
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       ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบล
บ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่   การใช้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายในการ
เติมน้้ามันต่อครั้ง ชนิดน้้ามันที่เติม วิธีการช้าระเงิน สาเหตุการใช้บริการสถานีน้้ามัน ปตท. และการจัดให้มีบริการเสริม
ที่สถานีน้้ามัน ของ ปตท.   
  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีของผู้บริโภคต่อการให้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมเนื้อหา 7 ด้าน 
ได้แก่  1.ด้านผลิตภัณฑ์   2.ด้านราคา  3.ด้านสถานที่   4.ด้านการส่งเสริมการขาย  5.ด้านพนักงาน6.ด้านกระบวนการ  
และ7.ด้านลักษณะทางกายภาพ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราวัดแบบช่วงหรืออันตรภาค ( Interval  Scale) 5 
ระดับ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ , 2557 : 213 )        
  ตอนที่  4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened-ended)  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ               
        แหล่งข้อมูลการวิจัย ครั้งนี้ได้มาจาก 
            1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้มาจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง                    

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต้ารา และอินเตอร์เน็ต 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้            
1. เตรียมแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   
2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริโภคที่มาใช้บริการสถานีน้้า มันปิโตรเลียม รวบรวมจาก

แบบสอบถามจ้านวน 400 ชุด      
การวิเคราะห์ข้อมูล    
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนากับข้อมูลทั่วไปและตัวแปรตามเพื่ออธิบายผล ได้แก่ ความถึ่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่   ค่า ไคว- สแคร์  (Chi - Square) 
 
สรุปผลการวิจัย      
        การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พอสรุปได้ดังนี้                
          1.การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์    พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.20  มีอายุระหว่าง  26 - 36  ปี  คิด
เป็นร้อยละ  47.80   มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  56.80    มีรายได้ /เดือนไม่เกิน 5,000 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 70.80   มีอาชีพ เป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 27.00และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ พบว่าการใช้บริการเติมน้้ามัน จ้านวน 
1 ครั้งต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  60.80   ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันต่อครั้ง จ้านวน301  -500   บาท  คิดเป็นร้อยละ
41.00 ชนิดน้้ามันที่เติม เป็น แก๊สโซฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 42.80    การช้าระเงินด้วยวิธีการใช้ เงินสด  คิดเป็นร้อยละ 
87.20 และอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจ / ที่พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 24.50. มีการจัดให้มีบริการเสริมที่สถานีน้้ามันการ
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ปิโตรเลียมได้แก่ มีที่ซื้อสินค้าในมินิมาร์ท คิดเป็นร้อยละ 33.2  มีสถานที่บริการจอดรถพักอาศัยสถานีน้้ามันของ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  มีบริการซื้อสินค้าในมินิมาร์ท  คิดเป็นร้อยละ 42.80   ตามล้าดับ 
          2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ รายการประเมิน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อการให้บริการสถานีน ้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาล

ต้าบลบ้านโพธิ์ 

X  S.D. แปลผล อันดับที่ 

1 ด้านผลิตภัณ์ 4.17 0.57 มาก 1 
2 ด้านราคา 3.96 0.65 มาก 3 
3 ด้านสถานที่ 3.92 0.66 มาก 6 
4 ด้านการส่งเสริมการขาย 3.95 0.64 มาก 4 
5 ด้านพนักงาน 3.99 0.70 มาก 2 
6 ด้านกระบวนการ 3.81 0.72 มาก 7 
7 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.93 0.72 มาก 5 
 รวมเฉลี่ย 3.95 0.53 มาก  

 
          จากผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.95)   และถ้าพิจารณาตั้งแต่ล้าดับแรกถึงล้าดับสุดท้ายได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ( X  = 

4.17)  ด้านพนักงาน  ( X = 3.99)  ด้านราคา ( X = 3.96) ด้านการส่งเสริมการขาย ( X = 3.95)  ด้านลักษณะทาง

กายภาพ (X = 3.93)  ด้านสถานที่ (X = 3.92)  และด้านกระบวนการ    (X = 3.81)   ตามล้าดับเมื่อพิจารณาตาม
ข้อค้าถามแต่ละด้านเป็นดังนี้    

           1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย ได้แก่ คุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(X  = 4.38)   สินค้าในมินิมาร์ท  (X  =  4.17) คุณภาพน้้ามันหล่อลื่นของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (X  =  4.10) 

และร้านค้าต่างๆที่มีรอบสถานีบริการน้้ามัน (X  =  4.08) ตามล้าดับ 
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          2) ด้านพนักงานพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย ได้แก่ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพในการให้บริการ     

(X  = 4.19) พนักงานมีการแต่งกายสะอาด สุภาพเหมาะสม   (X  = 4.04) พนักงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้น 

บริการรวดเร็ว   (X  = 3.88) และพนักงานให้บริการ การเช็ดกระจก เติมลม  (X  = 3.84)  ตามล้าดับ 

          3) ด้านราคาพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล้าดับ

จากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย ได้แก่   ราคาจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง    (X  = 3.97) ราคาค่าบริการ

ซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ( X  = 3.95)   ราคาสินค้าในมินิมาร์ท ( X  = 3.94)และราคาน้้ามันหล่อลื่น( X  = 3.96) 
ตามล้าดับ 

          4) ด้านการส่งเสริมการขาย  พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย  ได้แก่ ของแถมจากการเติมน้้ามัน     (X  = 4.06 ) 

โปรโมชั่นในร้านมินิมาร์ท ( X  = 3.92)  สื่อโฆษณาภายในปั้ม ปตท.  เช่น ธง โปสเตอร์ ( X  = 3.94)และการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์  (X  = 3.90)   ตามล้าดับ 

          5) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย  ได้แก่  รูปลักษณ์สถานีบริการของสถานีบริการน้้ามัน

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ( X  = 4.04 ) ความสะอาดของห้องน้้า   ( X  = 3.95)  ความสวยงานเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และการตกแต่งสถานที่   ( X  = 3.93) และรูปแบบของมินิมาร์ทในสถานีบริการน้้ามัน   ( X  = 3.82) 
ตามล้าดับ                                     

          6) ด้านสถานที่พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล้าดับ

จากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย ได้แก่  ท้าเลที่ตั้ง สะดวกในการเดินทางเข้ามาใช้บริการ   (X  = 4.12 ) 

ช่องเติมน้้ามันและสถานที่จอดรถมีเพียงพอ  ( X  = 3.95) -ห้องน้้ามีจ้านวนเพียงพอ  ( X  = 3.81) และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความทันสมัย  (X  = 3.90)   ตามล้าดับ 

        7) ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยจากล้าดับแรกมาถึงล้าดับสุดท้าย ได้แก่   ความรวดเร็วในการรับชาระเงิน/รับ-คืนบัตร

เครดิต (X  = 3.81)   มีมาตรฐานและปลอดภัย  (X  = 3.83)   กล่าว สวัสดี และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส          

(X  = 3.80) และ-ความรวดเร็วในการให้บริการ  (X  = 3.82) ตามล้าดับ 
         3. การทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานที่1 คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานี
น้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์  พบว่า ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์   
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์  
อภิปรายผลการวิจัย 
         1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา ได้พบสาระส้าคัญดังนี้ 
             1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.17 โดยให้ความส้าคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงของปิโตรเลียม เป็นอันดับแรก สินค้าในมินิมาร์ท  คุณภาพน้้ามันหล่อลื่นของ
ปิโตรเลียมสอดคล้องกับงานวิจัยของจิลมิกา หงส์ตระกูล (2556) ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานีน้้ามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าน้้ามันปราศจากสิ่งเจือปนมีการ
ประกาศรับรองคุ๊ณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ  มีน้้ามันทุกประเภทเพื่อรับรองการบริการและปริมาณน้้ามัน
ครบต็มตามจ้านวน 
              1.2 ด้านราคา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.96  โดยให้ความส้าคัญเกี่ยวกับ 
ราคาจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง  ราคาค่าบริการซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ราคาสินค้าในมินิมาร์ท  และราคาน้้ามันหล่อลื่น   
โดยให้สอดคล้องกับงานวิจัยของจิลมิกา หงส์ตระกูล  (2556)  ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานีน้้ามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าน้้ามันปราศจากสิ่งเจือปนมีการ
ประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีน้้ามันทุกประเภทเพื่อรับรองการบริการและปริมาณน้้ามัน
ครบต็มตามจ้านวนความส้าคัญในเรื่อง  ได้แก่ ราคาจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ติดป้ายไว้ให้เห็นได้ชัดเจน  เป็นอันดับ
แรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ  สังข์ทอง  (2553) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอินเตอร์เน็ตของนักเรียนและนักศึกษาในต้าบลมหาชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบว่า มีการ
ติดป้ายราคาค่าใช้บริการไว้อย่างละเอียดครบถ้วนและสามารถมองเห็นได้อย่าง     
              1.3 ด้านสถานที่  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92  โดยให้ความส้าคัญในเรื่อง 
ได้แก่ ท้าเลที่ตั้ง สะดวกในการเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นอันดับแรก ช่องเติมน้้ามันและสถานที่จอดรถมีเพียงพอ  
ห้องน้้ามีจ้านวนเพียงพอ  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความทันสมัย  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาด
ส้าหรับธุรกิจการบริการ ในด้านสถานที่ให้บริการ (Place) การคัดเลือกท้าเลที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมี
ความส้าคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการ  ดังนั้น สถานที่ให้บริการต้อง
ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดและต้องค้านึงถึงท้าเลที่ตั้งของคู่แข่งขันด้วย  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิลมิกา หงส์ตระกูล (2556)  ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานี
น้้ามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ตั้งมีบริการต่าง ๆ  เช่น ปั้มน้้ามันมีการชี
บริการที่ทันสม้ย มีหัวจ่ายน้้ามันที่เหมาะสมเพียงพอมีการเติมลม เช็ดกระจก และมีสถานที่จอดรถอย่างพียงพอเป็นต้น 
              1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.95 โดยให้
ความส้าคัญในเรื่อง ได้แก่ มีของแถมจากการเติมน้้ามัน เป็นอันดับแรก มีโปรโมชั่นในร้านมินิมาร์ท มีสื่อโฆษณาภายใน
ปั้ม ปตท. เช่น ธง โปสเตอร์ และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจักริน 
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จั้นตระกูล (2547)  ได้ท้าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของสถานีบริการน้้ามัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ามีการส่งเสริมการตลาด โดยมีระบบ
สมาชิกหรือสะสมยอดเพื่อรับส่วนลดหรือรางวัล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชญา อาภาภัทร (2559) ได้
ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนท้างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า มีการส่งเสริมทางการตลาด เช่นการให้ส่วนลด การจัดโปรโมชั่น
ต่าง ๆ   
              1.5 ด้านพนักงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.99 โดยให้ความส้าคัญในเรื่อง
ได้แก่ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพในการให้บริการเป็นอันดับแรก พนักงานมีการแต่งกายสะอาด สุภาพ
เหมาะสม  พนักงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการรวดเร็ว และพนักงานมีการให้บริการ การเช็ด
กระจก เติมลม และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิลมิกา หงส์ตระกูล  (2556)   ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีน้้ามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ผลการศึกษาพบว่ามีพนักงานเพียงพอ
ต่อการให้บริการ พนักงานบริการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน กริยามารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความ
เข้าใจในงานบริการให้บริการที่รวดเร็ว 
              1.6 ด้านกระบวนการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย  3.81  โดยให้ความส้าคัญ
ในเรื่อง ได้แก่ ความรวดเร็วในการรับชาระเงิน/รับ-คืนบัตรเครดิต  เป็นอันดับแรก  มีมาตรฐานและปลอดภัย กล่าว 
สวัสดี และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และ-ความรวดเร็วในการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชญา 
อาภาภัทร(2559) ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่ม
คนท้างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า   พนักงายขายแต่งกายเหมาะสม พูดจาสุภาพ มี
ความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ   สังข์ทอง  
(2553)  ได้ท้าการศึกษาวิจัยเร่ืองการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตของนักเรียนและนักศึกษาในต้าบลมหาชัย 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาพบว่าพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาดีใช้ถ้อยค้า
เหมาะสม 
              1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.93  โดยให้
ความส้าคัญในเรื่องได้แก่ รูปลักษณ์สถานีบริการของสถานีบริการน้้ามันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นอันดับแรก
ความสะอาดของห้องน้้า  ความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตกแต่งสถานที่   มีตราสัญญลักษณ์ที่มองเห็นได้
ชัดเจนซึ่งเป็นรูปลักษณ์สถานีบริการของสถานีบริการน้้ามันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นอันดับแรก และรูปแบบของ
มินิมาร์ทในสถานีบริการน้้ามัน ตามล้าดับและสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีพร  ตู้พจ  (2560)  ได้ท้าการศึกษาวิจัยเร่ิอง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลพิมาย  อ้าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสืมา   ผลการศึกษาพบว่า มีการตกแต่งร้านให้สวยงาม มีสถานที่จอดรถได้สะดวก สบายและเพียงพอ 
          2. การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลพฤติกรรมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์   
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยค่า ไคว - สแคร์  (Chi  Square)  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 
สมมติฐานดังนี้ 
             2.1 สมมติฐานที่ 1   คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการ
สถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์   ผลการทดสอบสมมติฐาน   พบว่า  พฤติกรรมในด้านการใช้
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บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมตามลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในด้านค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามัน
ต่อครั้งตามลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ   
อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน .   ในด้านน้้ามันที่เติมเป็นน้้ามันชนิดใด  ตามลักษณะข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ   อายุ  ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.  ในด้านการช้าระเงินด้วยวิธีการแบบใด ตามลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ
ประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน.ในด้านการใช้บริการสถานีน้้ามันปตท.ตามลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และอาชีพ    ในด้านการจัดให้มีบริการเสริมใน
สถานีน้้ามันของปตท.ตามลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ความสัมพันธ์คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และในด้านสถานที่บริการพักอาศัย
สถานีน้้ามันของปตท.  ตามลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ความสัมพันธ์คือ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.ทั้งนี้เนื่องจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ
การให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลยีมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานี
น ้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ 
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดับ

การ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได้ 
เฉลี่ย 

ต่อเดือน 
1.  การใช้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียม 0.669 0.000* 0.000* 0.000* 0.001* 
2.   ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันต่อครั้ง 0.676 0.000* 0.000* 0.005* 0.001* 
3.   น้้ามันที่เติมเป็นน้้ามันชนิดใด 0.290 0.000* 0.002* 0.002* 0.000* 
4.   วิธีการช้าระเงิน 0.152 0.002* 0.000* 0.000* 0.020* 
5.   สาเหตุการใช้บริการสถานีน้้ามันปตท. 0.004* 0.006* 0.000* 0.000* 0.292 
6.   การจัดให้มีบริการเสริมในสถานีน้้ามันของปตท. 0.009* 0.000* 0.000* 0.000* 0.029* 
7.   สถานที่บริการพักอาศัยที่สถานีน้้ามันของปตท.   0.152 0.000* 0.001* 0.000* 0.069 

  หมายเหตุ       ตัวเลขในตารางคือค่า  Sig * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
      2.2 สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ในด้านการใช้บริการ
สถานีน้้ามันปิโตรเลียมตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ความสัมพันธ์คือ  ผลิตภัณฑ์  สถานที่  การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร ในด้านค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันต่อครั้ง 
ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ  ผลิตภัณฑ์     
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ราคา  สถานที่  การส่งเสริมการตลาด บุคลากร  กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ  ในด้านน้้ามันที่เติมเป็นน้้ามัน
ชนิดใดตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ  
ผลิตภัณฑ์  ราคา   สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร  กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ ในด้านการช้าระ
เงินด้วยวิธีการแบบใดตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ความสัมพันธ์คือ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ การส่งเสริมการตลาด   และ บุคลากร   ในด้านสาเหตุการใช้บริการสถานีน้้ามัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ความสัมพันธ์คือ  ผลิตภัณฑ ์ราคา  สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร  กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ ใน
ด้านการจัดให้มีบริการเสริมในสถานีน้้ามันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์คือ  ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ และในด้านสถานที่บริการพักอาศัยสถานีน้้ามันของ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีความสัมพันธ์คือ  ผลิตภัณฑ์  ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ 
ตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องจากค่า Sig ที่ไก้จากการทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการสถานีน า้มันปิโตรเลียมในเขต

เทศบาลต้าบลบ้านโพธิ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน ้ามัน
ปิโตรเลยีม (ปตท.)  ในเขตเทศบาลต้าบลบ้านโพธิ ์

ผลิต 
ภัณฑ ์

ราคา 
 

สถานที ่
 

การส่งเสริม
การ 

ตลาด 

บุคลากร กระ 
บวนการ 

ลักษณะ
ทางกาย 

ภาพ 
1. การใช้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียม 0.007* 0.334 0.001* 0.022* 0.028* 0.058 0.102 
2. ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันต่อครั้ง 0.006* 0.004* 0.012* 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 
3. น้้ามันที่เติมเป็นน้้ามันชนิดใด 0.000* 0.000* 0.001* 0.005* 0.000* 0.000* 0.000* 
4. วิธีการช้าระเงิน 0.004* 0.312 0.490* 0.074* 0.055* 0.216 0.846 
5. สาเหตุการใช้บริการสถานีน้้ามัน ปตท. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.011* 0.001* 0.000* 
6.การจัดให้มีบริการเสริมในสถานีน้้ามัน
ของ ปตท. 

0.001* 0.000* 0.001* 0.007* 0.00* 0.000* 0.000* 

7. สถานที่บริการพักอาศัยที่สถานีน้้ามัน
ของ ปตท.   

0.007* 0.016* 0.079 0.009* 0.000* 0.000* 0.033* 

หมายเหตุ      ตัวเลขในตารางคือค่า  Sig * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
          1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  ปัจจัย
ทางด้านราคา ควรก้าหนดราคาสินค้าไว้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  ปัจจัยทางด้านสถานที่  ควรมีความ



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-165- 

สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า มีที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และพักรถมีสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการอย่าง
เพียงพอ  ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้สถานีบริการน้้ามันมีการจัดโปรโมชั่นการคืนก้าไร เช่น เติมน้้ามัน
เพื่อรับแต้มและสามารถน้าไปแลกสินค้าต่างๆได้ หรือมีการใช้เบอร์โทรศัพท์ถ้าผู้ใช้บริการไม่ได้น้าบัตรสะสมแต้มมา
ด้วย  ปัจจัยทางด้านพนักงาน ควรมีการอบรมพนักงานให้มีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้ ควรยิ้มแย้มและยินดีต้อนรับและ
พร้อมที่จะให้บริการและเป็นมิตรกับผู้มาใช้บริการที่ดี   ปัจจัยทางด้านกระบวนการการ ควรเพิ่มคุณภาพในการ
ให้บริการด้วยความรวดเร็วที่เหมาะ ในการรับชาระเงิน/รับ-คืนบัตรเครดิตและกล่าวขอบคุณต่อผู้มาใช้บริการทุกระดับ
เพื่อให้สร้างความประทับใจ ต้องระมัดระวังไม่ให้บัตรช้ารุด    และปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ ควรดูแลรักษา
ความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้้า หรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง การจัดโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบตามที่
รับประทานอาหาร การดูแลรักษาห้องน้้าให้ปราศจากกลิ่นต่าง ๆ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการบริการน้้ามัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
 2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการสถานีน้้ามันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย 
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