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ABSTRACT
This study has a propose to investigate the influenced variables on customer trust in case of Plus
gas station, Phonethan Branch, Vientiane, Lao PDR. The study is an exploratory research. The data
collection used the 400 questionnaires to measure the opinion of the customers who refilled gasoline in
this branch. There were five independent factors: truth, reliability, understand, support and taking your
time. The all factors ws separated into eighteen variables. The study used multiple regression to
analyze and select variables into the equation by stepwise technique. The study found that there are
five influenced variables on trust: public relation, enthusiasm, standard maintain, staff communication
and develop continuously
Keywords: trust; gas station; Lao PDR.
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคสถานีบริการ
Plus สาขาโพนทัน นครหลวงวียงจันทน์ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ด้วยการเก็บแบบสอบถามถามระดับความ
คิดเห็นของตัวแปรต่างๆ จานวน 400 ตัวอย่าง ภายใต้กรอบแนวคิด ปัจจั ยที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจ คือ
ความจริง ความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจ การสนับสนุน และ การให้เวลา โดยมีตัวแปรย่อยทั้งหมด 18 ตัวแปร
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ด้วยการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise พบว่า มีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้วางใจ 5 ตัวแปรคือ การประชาสัมพันธ์ การรักษามาตรฐาน ความกระตือรือร้น การสื่อสารของ
พนักงาน และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ค้าส้าคัญ: ความไว้วางใจ; สถานีบริการ; สปป.ลาว
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บทน้า
ผู้ ด าเนิ น การธุ ร กิ จ บริ ก ารในบางครั้ ง ไม่
สามารถรั ก ษาลู กค้ า ให้ งอยู่กั บการใช้บริก ารของ
ธุรกิจได้อันเนื่องมาจากการไม่สามารถรักษาระดับ
ความพึงพอใจ (Heskett et al., 1994; Schneider
and Bowen, 1999) เพราะความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
ในระเวลาอันสั้นและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ยากที่จะรักษาความรู้สึกพึงพอใจไว้ได้ในระยะยาว
ในทางกลับกัน ผู้ให้บริการต้องคานึงถึงปัจจัยอื่นที่
อยู่เหนือกว่าความพึงพอใจนั่นคือความไว้วางใจที่
จะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า ไว้ไ ด้
(Hart and Johnson, 1999). ในประเด็นนี้ Morgan
and Hunt (1994) ได้ทาการสนับสนุนความคิดการ
ให้ความไว้วางใจเป็นการรักษาฐานลูกค้าระยะยาว
หรือกล่าวได้ว่าความไว้วางใจเป็นแรงขับของการ
รักษาฐานลูกค้า (Ranaweera and Prabhu, 2003)
สถานการณ์การบริโภคน้ามันใน สปป. ลาว
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 2015
เพิ่ ม ขึ้น จาก ปี ค.ศ. 2014 อยู่ร้อ ยละ 32 (VOA
Laos, 2015) ทั้งนี้ทางภาครัฐของ สปป. ลาว ได้มี
การเพิ่มมาตรการการควบุคมคุ ณภาพน้ามันและ
บริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดการเอารัดเอา
เปรียบในการให้บริการสถานีบริการ (Department
of Standardization and Metrology, 2015) แสดงให้
เห็นว่าการให้ บริก ารสถานีบริก ารภายในประเทศ
สปป. ลาว ต้องการการพัฒนาและการสร้างความ
ไว้วางใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งทาให้บริษัทผู้ให้บริการ
สถานี บ ริ ก ารเชื้ อ อเพลิ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร Petroleum
Trading Lao Public Company เป็นบริษัทผู้ให้บริการ

สถานี บ ริ ก ารที่ มี ก ารขายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว จน
สามารถเป็ น บริ ษั ท มหาชนล าดั บ ที่ 4 ของตลาด
หลักทรพย์แห่ง สปป.ลาว จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007
และสามารถเข้ า สู่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ใ นปี ค.ศ.
2014 จัดจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงภายใต้ตราสินค้า
Plus มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนทัน เมืองไซ
เสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีสถานีบริการอยู่ที่
ส านั ก งานใหญ่ เป็ น สาขาโพนทั น (Petroleum
Trading Lao Public Company, 2015) ดังนั้น การ
สร้างความไว้วางใจของผู้บริโภค เป็นความจาเป็น
การขยายตัวทางธุรกิจ และการสร้างธุรกิจที่มคี วาม
ยั่ ง ยื น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งหาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ไว้วางใจของสถานีบริการ Plus สาขาโพนทัน เพื่อ
สร้างแนวทางการให้บริการที่สร้างความยั่งยืนของ
ธุรกิจ
วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อ หาปั จ จั ย ที่ มีอิทธิ พลต่อ ความไว้ว างใข
ของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการ Plus สาขาโพนทัน
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
การทบทวนวรรณกรรม
ความไว้วางใจ
ความไว้ ว างใจเป็ น ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี
ความสาคัญในการสร้างความผู้พันธ์กับองค์ Mayer
et al. (1995) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กรว่า เป็นความ
เต็มใจของบุคคลที่จะมอบให้บุคคลอื่นกระทางานที่
มี ค วามเสี่ ย งหรื อ ความเปราะบางบางอย่ า งที่ มี
ความสาคัญ โดยไม่มีการเข้าไปควบคุม หรือจับตา
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มองในระหว่ า งประกอบกิ จ กรรมนั้ น ในขณะที่
Morgan and Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของ
ความไว้วางใจว่า เป็นความมั่นใจของบุคคลในการ
แลกเปลี่ยนความเชื่อมั่นและความจริงกับบุคคลอื่น
แต่กลับมีผู้เสนอว่า ความไว้วางใจ คือ กระบวนการ
ระดับจิตวิทยาในความตั้งในยอมรับผลจากความ
คาดหวั ง เชิ ง บวกของการกระท าของบุ ค คลอื่ น
(Rousseau et al., 1998) แม้ว่าการให้ความหมาย
ในทางตรงกันข้ามของผู้นาเสนอข้างต้น แต่มีสิ่งที่
คล้ า ยกั น คื อ การส่ ง มอบกิ จ กรรมบางอย่ า งของ
ตนเองให้ ผู้ อ่ื น เป็ น คนกระท า และยอมรั บ ผลที่
เกิดขึ้น นั้นแม้ว่าผลนั้นจะเป็นความเสียหายก็ตาม
ความไว้วางใจยังสามารถให้ความหมายใน 2 มิติ ได้
คื อ ความไว้ ว างใจเป็ น รู ป แบบความนึ ก คิด
(cognitive Property) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อ
และ อยู่ในแบบของการกระทา (Conative Property)
(Moorman et al., 1993) ซึ่งความไว้วางใจมี
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ อยู่ 3 องค์ ป ระกอบคื อ
ความสามารถ (Ability) เอื้ออาทร (Benevolence)
และ จริยธรรม (Integrity) (Mayer et al., 1995)
ความสามารถ (Ability) คื อ ทั ก ษะ สมรรถนะ
และ คุ ณ ลั ก ษณะ ของกลุ่ ม ที่ มีอิทธิ พ ลภายในต่อ
บางบุคคล ความสามรถนีร้ วมความหมายไปถึงการ
ปฏิบัติงานเชิงเทคนิคต่างๆ ที่ต้องใช้ความรู้ วิธีการ
และการบวนการพิเศษ
ความเอืออาทร (Benevolence) เป็น
ความรู้สึกของบุคคลทั่วไป (Trustee) ที่มีต่อองค์กร
(Trustor) ว่า องค์ ก รจะทาแต่ สิ่ ง ดี ๆ ให้ แ ก่ ต น หรื อ
เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ต่ อ อ ง ค์ ก ร ไ ด้
เช่นเดียวกัน ความเชื่อนี้เป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิด

ความไว้ ว างใจในการมอบกิ จ กรรมบางอย่ า งให้
องค์กรเป็นผู้กระทาแทนตน
จริย ธรรม (Integrity) คื อหลั กการที่
บุคคลสามารถยอมรับได้จากการกระทาอันเกิดจาก
องค์กร หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความเหมาะสมของ
ความเชื่อ คุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กรที่มีต่อ
บุ ค คล นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลเห็ น ว่ า การกระท า
กิจกรรม หรือ สิ่งต่างๆ ที่รับจากองค์กร
ในตัวแบบการสร้ างความไว้วางใจยังมีอีกแนวคิ ด
ห นึ่ ง ที่ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น แ ต่ มี ก า ร แ ย ก
องค์ ป ระกอบที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ พสุ เดชะริ น ทร์
(2547) กล่าวถึงการสร้างความไว้วางใจ (Building
Trust) นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการสร้าง แต่ต้อง
ใช้เวลา มีความต่อเนื่องในการสร้างอยู่ตลอดเวลา
และที่สาคัญต้องมีความจริงใจในการสร้างด้วย
การสร้ า งความไว้ใ จหรือ TRUST ประกอบด้ ว ย
ตัวอักษร 5 ตัว TRUS โดยที่ T หมายถึงปัจจัยที่ช่วย
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและยั่งยืนต่อ
ลูกค้าด้วยความจริง (Truth: T) การสื่อสาร ระหว่าง
กันต้องเปิดเผย ชัดแจ้ง ตรงไปตรงมา พูดความจริง
โดยไม่คานึงถึงว่าข้อมูลที่พูดนั้นจะเป็นในทางบวก
หรือในทางลบ และมีความซื่อสัตย์ต่อกัน จะทาให้
เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับองค์กรผ่านการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการที่ต้องมีความถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
(Shapiro, 1983) ดั ง นั้ น ตั ว แปรที่ เ ป็ น ตั ว แทนของ
ความจริ ง คื อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก าร
(คุณภาพ:T1) และเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร
แล้ ว ข้ อ มู ล นั้ น ต้ อ งได้ รั บ การพิ สู จ น์ ว่ า เป็ น จริ ง
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หรือไม่ (ข้อมูลจริง: T2) จึงเกิดเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่น (Gurviez & Korchia, 2002)
ความน่า เชื่ อ ถื อ (Reliability: R) หมายถึ ง การ
แสดงออกไม่ว่า โดยทางวาจาหรือ การกระทาต่ อ
บุคคลอื่น ไม่ว่าในที่แจ้งต่อหน้าหรือในที่ลับ จะต้อง
เป็ น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั น อย่ า ง เสมอต้ น เสมอ
ปลาย และการแสดงออกนั้น จะต้อ งบ่ ง บอกถึ ง มี
ความยุติธรรม ที่แสดงออกถึง ความตรงไปตรงมา
มีจริยธรรม ยึดถือความเป็นธรรมและความถูกต้อง
เป็นกลาง
ในกรณีของสถานีบริการ ในการวัดความน่าเชื่อถือ
สามารถวัดได้ในหลายมิติ การรักษาถึงซื่อสัตย์ของ
ปริ มาณน้ามั น ที่มีความถู กต้อง (ปริ ม าณถูก ต้อ ง:
R1) (Shapiro, 1983) การรักษาชื่อเสียงก็เป็นส่วน
สาคั ญยิ่งในการสร้า งความน่า เชื่อถื อ ซึ่ งชื่อเสีย ง
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก ความยุ ติ ธ รรมในการ
ให้บริการ (ความยุติธรรม: R2) (Herbig & Milewicz,
1993) ภาพลัก ษณ์เป็ นปัจจั ยหนึ่งของการสร้า ง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากการรั บ รู้ ข องลู ก ค้ า ด้ ว ยการ
แสดงออกของพนักงานที่ให้บริการ (การแต่งกาย:
R3) (Parent & Foreman, 2007) การตั้งราคาที่
ถูกต้องตามประกาศจากทางการ (ราคาถู กต้อง:
R4) (Wilson, 1985) การตกแต่งบรรยากาศของ
ส ถ า นี บ ริ ก า ร น้ า มั น ใ ห้ มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ
(บรรยากาศ: R5) (Herbig & Milewicz, 1993)
ความเข้าใจ (Understanding: U) คือ การแสดงออก
ถึงความเข้าใจในความต้องการของผู้อ่ืนและใช้เวลา
ในการทาความเข้าใจความต้องการของคนอื่น ทั้งใน
ระดั บ บุ ค คลหรื อ องค์ ก ร ท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี
และเกิดความไว้วางใจ

การให้ บริก ารธุรกิ จน้ามั นเชื้อเพลิง ปั จจัย ที่ส ร้า ง
ความไว้วางใจอันเกิดจากความเข้าใจของลูกค้าคือ
ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้ บริ โ ภคได้ ต รงประเด็ น (การตอบสนอง: U1)
(Guenzi et al., 2009) และการมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
ที่ห ลายหลาย (ความหลายหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ :
U2) (Hikmawati et al., 2015)
การสนับสนุน (Support: S) คือ การแสดงให้เห็นถึง
การสนับสนุน การช่วยเหลือ การให้คาแนะนาหรือ
คาปรึกษา การปกป้อง การเป็นกันเอง สามารถเข้า
หาได้ง่าย และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุก
คน ตลอดจนแสดงออกถึ ง ความเชี่ ย วชาญและ
ความเป็นมืออาชีพในสิ่งที่ทา โดยเฉพาะการกระทา
ดังที่กล่าวมาแล้ว ต้องแสดงออกถึงการมีจิตใจแห่ง
การให้บริการ การให้เกียรติและยอมรับนับถือใน
ความสามารถของผู้อ่ืนด้วย ก็จะช่วยในการสร้าง
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างกัน ได้เป็นอย่างดี
ดังนัน้ การสนับสนุนจึงมีความหมายที่กว้าง ซึ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การวัดการสนับสนุนจาก
ให้ บริ ก ารและธุ รกิ จ คื อ การจั ด การทางด้ า นการ
ส่ ง เสริ ม การขายที่ อ ยู่ ใ นแบบของราคาหรื อ การ
สะสมคะแนนแลกของรางวัลหรือสิ่งที่เพิ่มอานาจ
การซื้อให้กับผู้บริโภค (ราคาส่งเสริมการขาย: S1)
การส่งเสริมการขายที่ไม่ใช่ราคา (กิจรรมส่งเสริม
การขาย: S2) (Pourdehghan, 2015) แม้ว่าการทา
รายการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น
โดยการส่งผลไปยัง ความพึงพอใจและส่ งอิทธิพล
ต่ อ มายั ง ความไว้ ว างใจอี ก ครั้ ง นอกจากนั้ น
ความสามารถของผู้ บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ช่ว งเวลาได้ห รือ เปิ ดให้บริก ารที่มีความสะดวกใน
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การเข้าใช้บริการ (ความสะดวก: S3) (Dholakia et
al., 2000) ความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนักงานบริการ (ความรวดเร็ว: S4) (Moorman et
al., 1993) ความกระตือรือร้นของพนักงานในการ
ให้บริการ (ความกระตือรือร้น : S5) (Gross &
Thompson, 2007) การให้ ค าแนะน าในการ
ให้บริการหรือการตอบคาถามของพนักงานบริการ
(การสื่อสารของพนักงาน: S6) (Dholakia et al.,
2000; Morgan & Hunt, 1994) และการสทื่อสาร
ระดั บ องค์ ก รที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจถึ ง
ผู้บริโภค (การประชาสัมพันธ์: S7)
การให้เวลา (Take Tour Time: TA) คือ การให้เวลา
ในการสร้างความไว้วางใจกับบุคคล องค์ประกอบ
4 ข้างต้นนั้น เป็นองค์ประกอบที่ต้องใช้เวลาในการ
พิสูจน์ ต้องใช้ความสม่าเสมอ ความต่อเนื่องในการ
ทา จึงจะเกิดผล และความไว้วางใจก็จะอยู่ยาวนาน
การให้เวลาจึงถูกถ่ายทอดผ่านตัวแปรที่ใช้วัดได้คือ
การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น การ
แสดงถึง ความคงเส้น คงวาของการให้บริ การของ
ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการให้ มี คุ ณ ภาพที่ เ พิ่ ม ขึ้น ในทุ ก ด้ า น
(พัฒนาอย่างต่อเนื่อง: TA1) การรักษามาตรฐาน
การให้บริการเพื่อไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งลดคุณภาพ
ลง (การรักษามาตรฐาน: TA2) (Yoon et al., 2003)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อ
หา ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพล ต่ อ ค ว า มไ ว้ว า งใ จ ข อง

ผู้ใช้บริการสถานีบริการ Plus สาขาโพนทัน นคร
หลวงเวี ย งจั น ทน์ สปป ลาว มี ป ระชากรใน
การศึกษาคือ ผู้ที่มาใช้บริการเติมน้ามันของสถานี
บริการ Plus สาขาโพนทัน โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ใช้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กระบรรทุกขนาดไม่เกิน 2 ตัน
และรถจักรยานยนต์เท่านั้น จะไม่รวมถึงรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ เนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ จะเป็น
รถที่ จ ดทะเบี ย นโดยนิ ติ บุ ค คลและท าสั ญ ญากั บ
บริ ษั ทให้ บริ ก ารน้ามั น ในการเติม น้ามั น จึ ง ท าให้
ความไว้ว างใจไม่มีผลต่อการเติม น้ามัน เนื่อ งจาก
เป็ น ข้ อ ตกลงที่ บั ง คั บในการเติม การสุ่ ม ตั ว อย่า ง
เป็ น การสุ่ มโดยบัง เอิญ กั บผู้ ที่ม าใช้บริ ก ารสถานี
บริ ก ารอยู่ ใ นช่ ว งวั น ที่ 15 มี น าคม-30 มี น าคม
2560 โดยกาหนดจากประชากรที่ ไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างด้วยความคลาดเคลื่อน ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 จะได้ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 385 ตั ว อย่ า ง
(Cochran,
1953) จ านวนการสุ่ ม ตั ว อย่ า งได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 400 ชุด
เครื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามแบบ Rating Scale ให้คะแนนตาม
ระดับความคิดเห็นของตนเอง 5 ระดับ โดยระดับที่
1 คื อ น้ อ ยที่ สุ ด ระดั บ ที่ 2 น้ อ ย ระดั บ ที่ 3 ปาน
กลาง ระดับที่ 4 มาก และ ระดับที่ 5 มากทที่สุ ด
การใช้คาถามในแบบสอบถามเปป็นพัฒนามาจาก
ตัวแปรที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม มาสร้า ง
เป็นแบบสอบถามโดยมีขอ้ คาถามดังนี้
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ค้าถาม
ตัวแปร
รหัสตัวแปร
1. ท่านได้รับน้ามันที่มคี ุณภาพ น้ามันไม่มนี ้า และ สิ่งเจือปนผสม
คุณภาพ
T1
2. ท่านได้รับการให้บริการจากปั๊มพลัสที่เป็นจริงตามข้อมูลที่ได้รับมาในระดับ
ข้อมูลจริง
T2
ใด
3. ท่านได้รับปริมาณน้ามันตรงตามเกณฑ์การวัดน้ามันอย่างถูกต้อง
ปริมาณถูกต้อง
R1
4. ปั๊มมีการให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่ถูกต้องตามลาดับก่อน-หลังในระดับ ความยุตธิ รรม
R2
ใด
5. ท่านคิดว่าพนักงานที่ให้บริการมีการแต่งกายที่ภาพลักษณ์ที่ดีในระดับใด
การแต่งกาย
R3
6. ราคาน้ามันที่ท่านได้รับถูกต้องตามที่รัฐกาหนด
ราคาถูกต้อง
R4
7. การตกแต่งบรรยากาศภายในปั๊มมีความหน้าเชื่อถือในการใช้บริการใน
บรรยากาศ
R5
ระดับใด
8. ท่านคิดว่าปั๊มน้ามันพลัสตอบสนองความต้องการของท่านในการใช้การ
การตอบสนอง
U1
บริการต่างๆ เมื่อท่านต้องการได้ในระดับใด
9. ปั๊มน้ามันพลัสมีน้ามันให้เลือกหลายชนิด เช่น ดีเซล เบนซิน 91,95
ความหลายหลาย
U2
ของผลิตภัณฑ์
10. ท่านชื่นชอบการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลของปั๊มน้ามันพลัสในระดับ ราคาส่งเสริมการ
S1
ใด
ขาย
11. ท่านมีความพึงพอใจที่ปั๊มน้ามันพลัสมีโปรโมชั่นพิเศษ เช่นของแถม เช่น น้า กิจกรรมส่งเสริมการ
S2
ดื่ม ในระดับใด
ขาย
12. ท่านคิดว่าเวลาเปิด-ปิดของปั๊มมีความเหมาะสมในระดับใด
ความสะดวก
S3
13. ท่านได้รับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในการใช้บริการในระดับใด
ความรวดเร็ว
S4
14. พนักงานมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้าในระดับใด ความกระตือรือร้น
S5
15. พนักงานสามารถสื่อสารให้คาแนะนาในการใช้บริการได้อย่างดี
การสื่อสารของ
S6
พนักงาน
16. ท่านเข้าใจ(จดจา)สื่อการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ของ การประชาสัมพันธ์
S7
ปั๊มน้ามันพลัสในระดับใด
17. ท่านคิดว่าสถานีบริการน้ามันพลัสมีการพัฒนาการให้บริการอย่าง
การพัฒนาอย่าง
TA1
ต่อเนื่องในระดับใด
ต่อเนื่อง
18. ท่านคิดว่าสถานีบริการน้ามันพลัสรักษามาตรฐานการให้บริการได้ใน
การรักษามาตรฐาน
TA2
ระดับใด
19. ท่านมีความรู้สึกเชื่อมั่น หรือมั่นใจ ในการใช้บริการเติมน้ามันในสถานี
ความไว้วางใจ
TRUST
บริการน้ามันพลัสในระดับใด
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การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ด้วยค่า Cronbach’s Alpha พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.818-0.841 ซึ่งมากกว่า 0.707 ถือว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคระห์มูลการ
โดยอธิ บ ายภาพรวมของข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นคือ
1.00-1.80 คะแนน หมายถึงความคิดเห็น
ระดับน้อย ที่สุด
1.81-2.60 คะแนน หมายถึงความคิดเห็น
ระดับน้อย
2.61-3.40 คะแนน หมายถึงความคิดเห็น
ระดับปานกลาง
3.41-4.20 คะแนน หมายถึงความคิดเห็น
ระดับมาก
4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด
ในการวิจัยนี้เป็นการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้ว างใจในการใช้บริ การสถานีบริ การ Plus
สาขาโพนทัน จึงใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุ ด้ ว ยเทคนิ ค การคั ด เลื อ กตั ว แปรอิ ส ระแบบ
ขั้ น ตอน (Stepwise) จะเป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ ตั ว แบบแบบ
ประหยัด โดยการคัดเลือกตัวแปรที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่า R2 อย่างมีนัยสาคัญ
ข้อจ้ากัดในงานวิจัย
การวิจั ย ในครั้ ง นี้ มีข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นเวลา
และงบประมาณ เนื่องจากเป็นการวิจัยที่ได้รับการ
สนั บ สนุ น จากบริ ษัท สถานีบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ จึงมีเวลาและขอบเจตทางด้านพื้นที่จากัด

ไม่สามารถทดสอบระดับความสัมพันธ์ในภาพกว้าง
ไ ด้ อี ก ทั้ ง ส ภ า พ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม มักจะมีความเร่งรีบ ผู้วิจัยจึงต้องเก็บ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยการอ่านคาถามให้ฟัง
แล ะ ตอบบด้ว ยตั ว เอง แต่ อ ย่ า ง ไรก็ ตา ม มี
แบบสอบถามที่ไม่สบบูรณ์เป็นจานวนมากระหว่าง
การเก็บข้อมูล
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 215 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.8 อายุ ระหว่าง 25-34 ปีจ านวน 138 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.5 อายุ 35-44 ปีจานวน 103 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จ านวน 153 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.3 อาชี พ
ข้าราชการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ายได้ มากกว่ า
4,000,000 กี บต่อเดือน จานวน 110 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 27.5 มีรายได้ 3,000,001-4,000,000 กีบ
ต่ อ เดื อ น จ านวน 106 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.5
พาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์ จานวน
175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และ รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลจานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
การวิเคราะห์สมการถดถอย
การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจ (TRUST) ประกอบด้วยตัว
แปร 5 กลุ่มคือ 1) ความจริง (Truth: T) 2) ความ
น่ า เ ชื่ อ ถื อ ( Reliability: R) 3 ) ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
(Understanding: U) 4) การสนับสนุน (Support: S)
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และ 5) การให้เวลา (Take Tour Time: TA) มี
ค่าสถิติเชิงพรรณนาและสามารถเขียนเป็นสมการ
ตัง้ ต้นได้คือ
TRUST =β0 + β1T1 + β2T2 + β3R1 + β4R2 +
β5R3 + β6R4 + β7R5 + β8U1 + β9U2 + β10S1 +
β11S2 + β12S3 + β13S4 + β14S5 + β15S6 + β16S7 +
β17TA1 + β18TA2 + ε
ตัวแปร
T1
T2
R1
R2
R3
R4
R5
U2
U1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
TA1
TA2
TRUST

3.843
3.353
3.860
3.978
3.830
3.733
3.970
3.580
3.830
4.103
3.853
3.3975
3.4550
3.4575
3.2500
3.8450
3.6675
3.7975
3.9425

SD ความเบ้ ความโด่ง
.7741 -.209
-.408
.7999
.047
.253
.6607 -.470
.974
.7164
-.214
-.381
.6650 -.206
.057
.6798 -.236
.604
.7352 -.562
.847
.7938 -.098
-.264
.5975 -.205
.274
.7059 -.362
-.244
.8762 -.450
-.122
.88965
.076
-.733
.81525
-.091
-.113
.83962 -.363
.082
.74086
-.177
.092
.66865 -.165
-.045
.72682
-.381
.671
.72305
-.193
-.178
.65976 -.096
-.270

ผลการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยตามการ
คัด เลือ กตั ว แปรเข้ า ด้ ว ยวิธี Stepwise พบว่า มี
รูปแบบของสมการที่เหมาะคือ

ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

B
Std. Error
(Constant) .496
.137
S7
.489
.044
TA2
.190
.042
S5
.082
.029
S6
.080
.033
TA1
.082
.035
** ระดับนัยสาคัญ 0.01
* ระดับนัยสาคัญ 0.05

t
3.616**
11.194**
4.509**
2.824**
2.423*
2.330*

การทดสอบความเหมาะสมของสมการ
พบว่า ค่า สถิติ F = 137.184 (P-value < .05) ค่า
R2 = .635 และค่า R2 adjusted = .631 หมายความ
ว่าสมการมีความเหมาะสม และค่าสัมประสิทธิ์ทุก
ค่ า ที่ อ ยู่ ใ นสมการมี ค่ า ไม่ เ ท่ า กั บ 0 ณ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 สามารถเขียนเป็นสมการ
การประมาณค่าได้ดังนี้
TRUST = .496 + .489S7 + .190TA2 +
.082S5 + .033S6 + .082TA1
การสรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
โดยภาพรวมของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ น
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนและข้ า ราชการ ลั ก ษณะ
รายได้ กิ น เงิ น เดือ น มีรายได้ ม ากกว่า 4,000,000
กีบ หรือประมาณ 10,000 บาท ที่มีอายุอยู่ในช่วง
25-44 ปี และใช่รถจักรยานยนต์เป็นหลัก แสดงว่า
เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ มีฐ านะทางเศรษฐกิ จ ระดั บปาน
กลาง การเติ ม น้ ามั น แต่ ล ะครั้ ง มี จ านวนน้ อ ย
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เนื่องจากลักษณะของรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถ
เติมได้ครั้งละจานวนมาก
ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อสถานีบริการ Plus
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความชื่นชอบในการาคา
ส่งเสริมการขาย (S1) ซึ่งใช้วิธีการสะสมคะแนนเพื่อ
การแลกของรางวัลมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.103 รองลงมาคือความยุติธรรมของสถานีบริการ
น้ ามั น Plus (R2) คื อ การให้ บ ริ ก ารตามล าดั บ
ก่อนหลังมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.978 และในละดับที่ 3 คือ
บรรยากาศ (R5) การตกแต่งบรรยากาศในร้านหรือ
สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น ให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ คิ ด เป็ น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.970 ปัจจัยที่ได้คะแนนมากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกตัวแปร
สาหรับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ มี ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความสามารถในการ
สื่อสารหรือการให้คาแนะนาของพนักงาน (S6) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.250 รองลงมาคือ การได้รับ
บริการตามข้อมูลที่ได้รับมา (T2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.36 และลาดับที่ 3 คือ เวลาเปิด -ปิดทาการมี
ความเหมาะสม (S6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ซึ่งทั้ง
3 ตัวแปรมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในด้านความไว้วางใจเป็นตัวแปรตามที่ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.94
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจ
สถานีบริการ Plus อยู่ในระดับมาก
ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า
จากรูปแบบสมการที่มีความเหมาะสมแสดงให้เห็น
ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความไว้ ว างใจของ
ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ (s7) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .489

การรักษามาตรฐาน (TA2) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
.190 ความกระตือ รือร้น (S5) มีค่าสั มประสิทธิ์
เท่ากับ .082 การสื่อสารของพนักงาน (S6) มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.33 และ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (TA1) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .082 โดยที่
สมการความสามารถในการอธิบาย (R2) ตัวแปร
ความไว้วางใจ (TRUST) เท่ากับร้อยละ 63.5
อภิปรายผล
จากการประมาณค่าตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่
มิอิทธิพลต่อความไว้วางใจนั้นเป็นตัวแปรที่มาจาก
กลุ่มตัวแปรสนับสนุน และการให้เวลาทั้งสิ้น และมี
ระดับความสามรถในการอธิบายอยู่ในระดับที่สูงถึง
ร้อยละ 63.5
ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลแสดงให้ เห็ นถึ งความ
ต้องการในการแสดงออกที่ จริ งใจของสถานีบริ การ
โดยเฉพาะ ตัวแปรทางด้านการสื่อสาร ทั้ง 2 ระดั บ
คือระดับองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแปรที่
มีขนาดของอิทธิพลสูงสุด และตัวแปรด้านการสื่อสาร
ระดั บบุ คคล หรือความสามารถในการสื่อสารของ
พนักงาน ก็เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน ดังนั้น
การสร้างความไว้วางใจต้องให้ความสาคัญของการ
สื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค และพนักงานกับ
ผู้บริโภค เนื่องจาก การสื่อสารเป็นการสร้างความเชื่อ
ของผู้ บริโภคที่ มีต่อสถานีบริ การ เมื่อเกิ ดความเชื่อ
แล้วจะแปลเปลี่ยนเป็นทัศนคติที่มีต่อองค์กร ในการ
สื่อสารยังแยกออกเป็น 2 ส่วนได้คือ การสื่อสารที่ใช้
คาพูด หรือความสามารถในการแนะนาของพนักงาน
และการสื่อสารที่ไม่ใช้คาพูดหรือความกระตือรือร้น
ของพนักงาน เพราะผู้บริโภคชาวลาวมักจะบริโภคทุก
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อย่างตามความเคยชินของตัวเอง (นารา กิตติเมธีกุล
และคณะ, 2558) เมื่อพิจารณาถึงค่าคะแนนของระดับ
ความคิดเห็นนั้น พบว่า ค่าคะแนนด้านความสามารถ
ในการสื่อสารของพนักงาน เป็นค่าคะแนนที่น้อยที่สุด
ในตัวแปรทั้งหมด นับว่าเป็นประเด็นที่สาคั ญในการ
สร้างความไว้วางใจของผู้บริโภค
ในประเด็นที่ 2 ที่มีความสาคัญคือตัวแปรใน
กลุ่ มการให้ เวลา (TA) ทั้ง 2 ตัว คื อ การรัก ษา
มาตรฐาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การรักษา
มาตรฐานคือการคงคุณภาพในด้านต่างๆ เมื่อเวลา
ผ่า นไป และการพั ฒนาอย่า งต่อ เนื่อ งคือ การเพิ่ม
ระดับของคุณภาพในด้านต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป ใน
การให้ เ วลาเป็ น การสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ข อง
ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ สถานีบ ริ ก ารน้ ามั น เมื่อ ผู้ บ ริ โ ภค
ได้รับแต่ประสบการที่ดี จะมีการเรียนรู้ในการถ่าย
โอนความเสี่ ย งในเรื่ อ งต่ า งๆ ของการเติ ม น้ ามั น
เชื้อเพลิงสู่สถานีบริการ นั่นหมายถึงการเปลี่ยนจะ
การรับรู้เกี่ยวกับคุณของผู้บริโภคเป็นความไว้วางใจ
การใช้เวลายังสามารถอธิบายถึงความตั้งใจในการ
ให้ บ ริ ก ารทางธุ ร กิ จ ที่ ดี เพราะการเติ ม น้ ามั น
ผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมน้ามันที่เติมได้ เนื่องจาก
เป็นลักษณะเฉพาะ หากน้ามันไม่มีคุณภาพ หรือมี
สิ่งเจือปน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่าง

มากกับพาหนะที่เติมน้ามันนั้น เนื่องจากระบบของ
เครื่ อ งยนต์ ไม่ ไ ด้ ถู ก ออกแบบมาให้ ท นทานต่ อ
สิ่งเจือปน เช่น น้าหรือความชื้น ตะกอน เศษกรวด
เศษหิน หรือ เศษวัตถุใดๆ เพราะระบบเครื่องยนต์ที่
ใช้ในการสันดาปภายในต้องมีความสะอาด เพื่อให้
เกิดการทางานของเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขายพื้นที่ในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ไปยั ง สาขาอื่ น และสถานี บ ริ ก ารของ
บริษัทอื่น เพื่อสร้างเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิง
กว้างมากกว่าการเจาะจง
1. ปรับรูปแบบการวิเคราะห์เป็นเฉพาะประเภท
ของพาหนะ เนื่องจาก รู ปแบบการใช้งานและความ
เสี่ ยงอั นเนื่ องจากการใช้ บริ การหรื อการบริ โภคไม่
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นการอธิบายได้ดียิ่งขึน้
2. ผลการวิจัยในครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า คุณภาพ
การให้บริการและการแสดงออกของพนักงานเป็น
สิ่งสาคัญในการสร้างความไว้วางใจของธุรกิจ จึง
ต้องให้ความสาคัญกับประเด็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มากขึ้น และบริษัทต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการ
พัฒนาของภาพรวมนั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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