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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครังนีมีจุดประสงคเ์พือ (1) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์น

พืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ (2)  เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์น

พืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามปัจจยับุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน (3) เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการใช้

บริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนี 

คือ ผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนาํมนั เชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถี 

ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้F-test  สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD และใชส้ถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจยับุคคล ดา้นการศึกษา อาชีพและรายได ้ต่างกนัทาํให้มี

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลโ์ดยภาพรวม ต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทศันคติ และดา้นความรู้ มีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอ

บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

คาํสําคญั :  การใชบ้ริการปัมนาํมนั, ปัมนาํมนัเชลล,์ สมุทรปราการ 
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ABSTRACT 

 This research had the objective to (1) study factors influencing use of service of Shell Petrol 

Station in Bang Phli District area, Samut Prakan Province (2) study factors influencing use of service 

of Shell Petrol Station in Bang Phli District area, Samut Prakan Province classifying by sex, age, 

educational level, main occupation and monthly income (3) study factor of market mix and behaviour 

factor influencing use of service of Shell Petrol Station in Bang Phli District area, Samut Prakan 

Province. The sample group used in this research were service users of Shell Petrol Station in Bang 

Phli District area in the number of 400 people. Questionare was a tool in collecting the data. The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, means and standard deviation. The 

hypothesis test was F-test, One-way ANOVA. If the difference was found, they would be compared in 

pair in the LSD method and Multiple Regression. 

 The hypothesis test result was found that the personal factors including sex, age, educational 

level, main occupation and monthly income found that different educational level, occupation and 

monthly income caused different satisfaction in service use of Shell Petrol Station. Market mix factors 

and Behaviour factors It was found that distribution channel aspect, service provision process aspect, 

physical chaacteristics aspect, motivation aspect, attitude aspect and knowledge aspect influenced use 

of service of Shell Petrol Station in Bang Phli District area, Samut Prakan Province. 

 

Keyword: Gas Station Service, Shell Gas Station, Samut Prakan 

 

บทนํา 

 ในสถานการณ์ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าตลาดคา้ปลีกนาํมนัเชือเพลิงมีสภาพการแข่งขนัทีมีแนวโนม้

ดุเดือดขึน จากการทีตลาดมีการแข่งขนัสูงแต่กาํไรตาํ และมีผูค้า้จาํนวนมากราย อีกทงัผลิตภณัฑ์ไม่มี

ความแตกต่างกนัมากนกัจึงทาํใหส้ามารถทดแทนกนัได ้โดยแต่ละบริษทัต่างหากลยุทธ์เพือสร้างความ

แตกต่างในดา้นอืนประกอบไปดว้ย โดยในประเทศไทยมีบริษทัรายใหญ่ทีดาํเนินธุรกิจ นาํมนัเชือเพลง 

คือ ปตท. พีที บางจาก เอสโซ่ และเชลล ์ซึงครองส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจ ของนาํมนัสาํเร็จรูปถึงร้อยละ 

77 ของตลาดทงัหมดโดยในทีนีหมายถึงนาํมนัเบนซิน นาํมนัเครืองบิน นาํมนัก๊าด นาํมนัดีเซล นาํมนัเตา 

และก๊าซ LPG ซึง ปตท.มีส่วนแบ่งการตลาดมากทีสุดร้อยละ 40.6  พีที ร้อยละ 17 บางจาก ร้อยละ 15 

เอสโซ่ ร้อยละ 11.2 และเชลล ์ร้อยละ 10.6 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 2564) ส่วนการใชน้าํมนักลุ่มดีเซล

เฉลียอยู่ที 65.4 ลา้นลิตร/วนั ลดลงจากปีก่อน 2.9% โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
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ในช่วงตน้ปีและปลายปี 2563 ซึงส่งผลใหต้ลาดคา้ปลีกนาํมนัเชือเพลิง มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงโดย

บริษทัรายใหญ่ต่างพยายามเพิมหรือขยายสาขาของสถานีบริการนาํมนั เพือเขา้ถึงลูกคา้ให้มาใชส้ถานี

บริการของตนเองมากทีสุด ซึงในปี 2563 ประเทศไทยมีสถานีบริการนาํมนั เชือเพลิงทงัหมด 29,271 

แห่ง โดยเป็นของบริษทัรายใหญ่ คือ ปตท. 2,225 แห่ง พีที 2,094 แห่ง บางจาก 1,233 แห่ง เอสโซ่ 702 

แห่ง และเชลล ์556 แห่ง (มาเก็ตเธียออนไลน์, 2564) เมือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่าบริษทัรายใหญ่ต่าง

หาทางเพิมความสามารถในการแข่งขนัโดยใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพือให้เกิดความไดเ้ปรียบ

มากทีสุดจากสถานการณ์การเปลียนแปลงจาก นโยบายจากภาครัฐ เช่น นโยบายการปรับลดปริมาณ

สาํรองนํามนัสําเร็จรูป การตรึงราคานํามนัเชือเพลิง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือก 

(กระทรวงพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน, 2563) เป็นตน้ 

 ในปัจจุบนัสถานีบริการนาํมนัเชือเพลิงไดมี้การขยายการบริการในดา้นต่าง ๆ เช่น ร้านกาแฟ

สดในสถานีบริการนาํมนันันถือเป็นธุรกิจทีมีการเติบโตอีกธุรกิจหนึงเนืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเปลียนแปลงไปมีการทเขา้มาใชบ้ริการในสถานีบริการนาํมนัไม่ไดมี้ความตอ้งการเติมนาํมนั

เพียงอยา่งเดียวแต่ตอ้งการทีจะใชบ้ริการอืน ๆ  ดว้ย รวมทงัใชบ้ริการร้านกาแฟสดและร้านสะดวกซือ จึง

เป็นทางเลือกหนึงของผูเ้ดินทางทีมีความตอ้งการแวะพกัผอ่นระหว่างทางเป็นการเพิมความสดชืนใหก้บั

ร่างกายผอ่นคลายความเหนือยลา้ จากการเดินทางดว้ย โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการต่าง ๆ  (วรารักษ์ สัก

แสน, 2560) 

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีเห็นถึงความสาํคญัทีจะทาํการศึกษาและมีความสนใจในการศึกษา

ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ศึกษาถึงปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการใชบ้ริการและใชเ้ครืองมือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix: 7P’s) เนืองจากองค์ประกอบในแต่ละดา้นมีความสาํคญัต่อการนาํเสนอคุณค่าบริการของสถานี

บริการ และเป็นแนวทางในการนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการใหบ้ริการของสถานีบริการนาํมนั

ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าผลการศึกษาทีไดใ้นครัง

นี จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใชป้ระกอบการวางแผนพฒันาเชิงกลยุทธ์การตลาดของบริษทัฯ 

และนาํไปสู่การเพิมฐานลูกคา้ สร้างรายไดที้เพิมขึนเมือเทียบกบัคู่แข่งอืน ๆ ในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการปั มนํามนัเชลล์ในพืนทีอาํเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

 2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการปั มนํามนัเชลล์ในพืนทีอาํเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ จาํแนกตามปัจจยับุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
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 3.  เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการใชบ้ริการ

ปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 งานวิจยัฉบบันีศึกษาในเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบาง

พลี จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขอบเขตในการวิจยัโดยเลือกปัจจยับุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ 

ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และ

ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ และดา้นชนั

ของสังคม มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประชากรในการวิจยัครังนีคือผูใ้ชบ้ริการสถานี

บริการนาํมนั เชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเป็นการศึกษาจากขอ้มูลปฐม

ภูมิด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึงมีระยะเวลาในการสํารวจ ตังแต่ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพือทราบความแตกต่างในดา้นปัจจยับุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการและนาํไปพฒันาให้

สอดคลอ้งและสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 2. เพือทราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการใชบ้ริการ

ปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการและนาํขอ้มูลเป็นแนวทางในการวางแผน

กลยทุธท์างการตลาด 

 3. ข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลสามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับคนทีสนใจและเป็น

แนวทางในการปรับปรุงกลยทุธก์ารตลาดในการบริหารงานเพือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสถานี

บริการนาํมนัในการบริหารงานโดยรวม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจ พชัรี อนุสิทธิ (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ

ของลูกคา้จะช่วยใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจทีเหนือกว่าเป็นทียอมรับโดยทวัไป

ว่าการมุ่งเน้นในการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างเดียวไม่พอ ทีจะทาํให้ธุรกิจอยู่ได้แต่ความพึงพอใจของ

ลูกคา้จะเป็นอาวุธทีดีในการแข่งขนั เนืองจากระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะช่วยให้มีความสามารถ
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เหนือกว่าคู่แข่งขนัไดอ้ย่างต่อเนือง เพราะความพึงพอใจของลูกคา้ส่งผลต่อภาพลกัษณ์และชือเสียง

ขององค์กรโดยตรง จะเห็นได้จากปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกับการสร้างฐานข้อมูล

เกียวกบัลูกคา้ เพือทราบถึงพฤติกรรมของการซือและการบริโภคของลูกคา้ เพือสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, อา้งถึงใน ธนวรุตม์ จาํเนียรกาล, 2562) ลกัษณะปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้เหล่านีเป็นเกณฑที์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะทีสาํคญั และช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทงัง่ายต่อการวดั

มากกว่าตวัแปร อืน ๆ ตวัแปรดา้นทางประชากรศาสตร์ทีสาํคญั และคนทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์

ต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั  ดงันี  

1.  เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสือสารต่างกนั คือ 

เพศหญิงกบัเพศชายมีความคิด ค่านิยม และทศันคติทีแตกต่างกนั เนืองจาก สงัคมและวฒันธรรมเป็นตวั

กาํหนดใหบ้ทบาทและกิจกรรมของเพศหญิงกบัเพศชายมีความแตกต่าง เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วน

ตลาดทีสาํคญัเช่นกนั ดงันนันกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรนีอยา่งรอบคอบ เพราะในปัจจุบนันีตวัแปร

ดา้นเพศมีการเปลียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค 

2. อายุ (Age) กลุ่มผูบ้ริโภคทีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความตอ้งการในสินค้าและบริการที

แตกต่างกนันกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั และได้

คน้หาความตอ้งการ โดยมุ่งความสาคญัทีตลาดอายสุ่วนนนั 

3. ระดบัการศึกษา (Education) กลุ่มคนทีมีการศึกษาสูงจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในการรับรู้สาร แต่

มกัจะไม่เชืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลรับรอง การศึกษาเป็นปัจจยัสร้างความคิด ค่านิยม 

ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน ในขณะทีคนมีการศึกษาน้อยกว่า มักจะใช้สือ ประเภทวิทย ุ

โทรทศัน์และภาพยนตร์ ในขณะทีผูมี้การศึกษาสูงทีมีเวลาจาํกดัจะแสวงหาข่าวสารจากสือสิงพิมพ์

มากกว่าประเภทอืน 

4. รายไดห้รือเงินเดือน (Income) อาจจะเป็นตวัชีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ 

ครอบครัวทีมีรายไดต้าํจะเป็นตลาดทีมีขนาดใหญ่ แต่โดยทวัไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคทีมีกาํลงั

จบัจ่ายมากกว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรทีใชบ่้อยสาํหรับนักการตลาด ซึงส่วนใหญ่ จะรวมกบัตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร์หรืออืน ๆ เพือกาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจน เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะเกียวขอ้งกบั

เกณฑอ์ายแุละอาชีพ 

แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2546) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) สาํหรับธุรกิจดา้น

บริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7P’s) คือ 1) ผลิตภณัฑ์และบริการ 2) ราคา 3) การจดัจาํหน่าย 4) 
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การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลและพนกังาน 6) การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 

7) กระบวนการ      

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ราช ศิริวฒัน์ (2560) มีมุมมองว่า 

ผูบ้ริโภคในแต่ละคนจะมีความต่างกนัในดา้นต่าง ๆ  ซึงมีผลมาจากความต่างกนัของลกัษณะของทาง

กายภาพ และรวมถึงสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํใหก้ารตดัสินใจซือของแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นทางสงัคม ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยั

ดา้นทางการตลาด 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล ทีแตกต่างกนัน่าจะมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบาง

พลี จงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านพฤติกรรมมีผลต่อการใช้บริการ

ปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

วธิีการศึกษา 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบาง

พลี จงัหวดัสมุทรปราการ และการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของใชสู้ตรทาโร  ยามาเน 

(Taro Yamane, 1973)ไดมี้การกาํหนดระดบัความเชือมนัที 95% โดยกาํหนดความผดิพลาดไม่เกิน 

5% หรือทีระดบันยัสาํคญั 0.05 จากจาํนวนประชากรทงัสิน 1,440,000 คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใช้

ในการวจิยัเท่ากบั 400 คน มีสูตรในการคาํนวณ ดงันี 

 สูตรทีใช ้คือ 

                                                n            =           N 

  1+Ne2 

  เมือ n             =       ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = จาํนวนประชากรทงัหมด 

 e      = ความผดิพลาดทียอมรับไดโ้ดยกาํหนดที ±5% 

   ดงันนัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 

 

 แทนค่า  =               1,440,000 

                                                                              1+1,440,000(0.05)2   

    =        400 คน 

 ในการทาํวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน และการสุ่มตวัอย่างในการศึกษา

ครังนี ใชสุ่้มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) 

 เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยสอบถาม

แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วน 1 ขอ้มูลบุคคล ส่วนที 2 ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการ ส่วนที 4 ความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจในการใช้

บริการปัมนาํมนัเชลล ์เป็นคาํถามทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนที

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดแบบตรวจสอบ 



8 

 

 

(Checklist) ซึงกาํหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 คาํตอบ เท่านนั โดยเป็นการให้ระดบั

ความสาํคญั 

 การวิจยันีใชเ้ครืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งและมีความน่าเชือถือ

ซึงผูว้ิจยัไดมี้การทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน และ

ความเชือมนั (Reliability) ด้วยการนําแบบสอบถามทีไดจ้ากการปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิมาทดสอบความเชือมนักบักลุ่มตวัอยา่ง 30 ราย ซึงผลการทดสอบไดค้วามเชือมนัเท่ากบั 

เท่ากบั 0.960 

 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติการทดสอบ t-Test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Anova) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และใช้

สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวจิยั 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เรืองปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลล์

ในพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ

25-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพอืนๆ เช่น แม่บา้น นักเรียน และมีรายได้

เฉลีย 10,001-20,000 บาท  

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกขอ้

คาํถามดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการมีค่าคะแนนเฉลียมากทีสุดในทุกขอ้คาํถาม  

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลต่อการใชบ้ริการปั มนํามนัเชลล์ในพืนทีอาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล สามารถสรุปผลการวจิยัไดว้่า เพศ และอาย ุต่างกนั มี

ผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการไม่ต่างกนั แต่ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 

4. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมมีผลต่อการใชบ้ริการ

ปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจยั ดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการ

ปัมนาํมนัเชลล์ในพืนทีอาํเภอบางพล ีจังหวัดสมทุรปราการ  

ส่วนประสมทางการตลาด b Std. 

Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 0.447 0.117  3.819 0.000* 125.848 0.00* 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.065 0.035 -0.080 -1.872 0.062 

2. ดา้นราคา 0.088 0.038 0.096 2.343 0.020* 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.076 0.041 0.078 1.828 0.068 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.098 0.025 -0.133 -3.931 0.000* 

5. ดา้นบุคคลกร -0.044 0.044 -0.048 -0.985 0.325 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.091 0.051 0.097 1.763 0.079 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.135 0.053 0.152 2.528 0.012*   

8. ดา้นแรงจูงใจ 0.115 0.062 0.120 1.853 0.065   

9. ดา้นทศันคติ 0.340 0.059 0.344 5.724 0.000*   

10. ดา้นความรู้ 0.243 0.055 0.268 4.409 0.000*   

11. ดา้นชนัของสังคม 0.019 0.033 0.025 0.580 0.562   

R = 0.884, R2 = 0.782, Adjusted R Square = 0.775, SEE = 0.362 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

พบว่า ตวัแปรอิสระสามารถพยากรณ์ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบาง

พลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใช้บริการ โดย

ภาพรวม และชีให้เห็นว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน

ทศันคติ และดา้นความรู้ โดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แสดงว่าดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม ดงักล่าวสามารถพยากรณ์ปัจจยัทีมีผลต่อ

การใชบ้ริการปั มนํามนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ดา้นภาพรวม อย่างมี

นยัสาํคญั  

 ในขณะทีส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้าน

บุคคลกร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นชนัของสังคม ทงัหกตวัแปรนีไม่มีระดบั

นยัสาํคญั แสดงว่าดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม

ดงักล่าวไม่สามารถพยากรณ์ปัจจัยทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี 
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จงัหวดัสมุทรปราการไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั โดยตวัแปรอิสระทีมีอาํนาจพยากรณ์ดีทีสุด คือ ดา้นทศันคติ 

ค่าสมัประสิทธิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.340 รองมาคือ ดา้นความรู้ ค่าสมัประสิทธิถดถอยของ

การพยากรณ์เท่ากบั 0.243 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าสัมประสิทธิถดถอยพยากรณ์ 0.135 ดา้น

ราคา ค่าสัมประสิทธิถดถอยพยากรณ์ 0.088 และในด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าสัมประสิทธิ

ถดถอยพยากรณ์ -0.098  ตามลาํดบั ทาํให้ตวัแปร 5 ตวันี ความแปรปรวนของผลต่อการใชบ้ริการ

ปัมนาํมนัเชลล ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวมร้อย

ละ 78.2 มีค่าอาํนาจการพยากรณ์ 78.2 และมีค่าความคลาดเคลือนการพยากรณ์ที ± 0.362 สมการ

ถดถอยดงันี 

 

Y= 0.447 + 0.088(ดา้นราคา)- 0.098(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) + 0.135(ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ) + 0.034(ดา้นทศันคติ)+ 0.243(ดา้นความรู้) 

 

จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า 

หากเพิมดา้นราคาการเปลียนแปลง 1 หน่วย ในขณะทีส่วนประสมทางการตลาดดา้นอืน ๆ 

คงที ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และด้านพฤติกรรมการใช้บริการ โดยภาพรวม จะเพิมขึนเป็น 0.088 

หน่วย 

หากเพิมดา้นการส่งเสริมการตลาดการเปลียนแปลง 1 หน่วย ในขณะทีส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นอืน ๆ คงที ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม จะ

เพิมขึนเป็น 0.098 หน่วย 

หากเพิมด้านลกัษณะทางกายภาพการเปลียนแปลง 1 หน่วย ในขณะทีส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นอืน ๆ คงที ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม จะ

เพิมขึนเป็น 0.135 หน่วย 

หากเพิมดา้นทศันคติการเปลียนแปลง 1 หน่วย ในขณะทีส่วนประสมทางการตลาดดา้นอืน ๆ 

คงที ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการปั มนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม จะเพิมขึนเป็น 0.340 หน่วย 
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หากเพิมดา้นความรู้การเปลียนแปลง 1 หน่วย ในขณะทีส่วนประสมทางการตลาดดา้นอืน ๆ 

คงที ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการปั มนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม จะเพิมขึนเป็น 0.243 หน่วย 

จากตารางดังกล่าวผูว้ิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นทศันคติ และดา้นความรู้ มีผลต่อปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปั มนาํมนัเชลลใ์นพืนที

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดและดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

โดยภาพรวม อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

บุคคลกร  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นชนัของสังคม ไม่มีผลต่อปัจจยัทีมีผลต่อการ

ใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด

และดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  1) จากผลการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูใ้ช้บริการสถานีบริการนํามนั เชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ มีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใชบ้ริการ และความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากทีสุด แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการ

บริการของปัมนํามนัเป็นอย่างดี จึงทาํให้ลูกค้าผูใ้ช้บริการมีความประทับใจ ซึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ อดิศกัดิ คงขาํ (2560) ไดศึ้กษาเรือง การตดัสินใจใชบ้ริการร้านสะดวกซือภายในสถานี

บริการนํามนั ของผูบ้ริโภคในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาทีตังอยู่บนถนนสายเอเชีย และถนน

มิตรภาพ ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีใชบ้ริการร้านสะดวกซือภายในสถานีบริการ 

นาํมนัส่วนใหญ่เป็นหญิง อาย ุ15-25 ปีการศึกษาบปริญญาตรี มีรายได ้15,000 - 30,000 บาท จากผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการทีมีอายุทีแตกต่างกนั ให้ระดบัของพนักงานผูใ้ห้บริการที

ต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการทีมีการศึกษาทีต่างกนั จะให้ความสาํคญัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา และการ

ส่งเสริมการตลาดต่างกนั และผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีต่างกนั  

  2) จากผลการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามปัจจัยบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบัการศึกษา 
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อาชีพ รายไดต่้อเดือนต่างกนั ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลโ์ดยภาพรวม

ต่างกนั นนัแสดงใหเ้ห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการทีมีลกัษณะทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ต่างกัน นั นอาจเนืองมาจากความไวว้างใจในส่วนของการบริการทีผูใ้ชบ้ริการประทับใจ หรือมี

ความพึงพอใจทีต่างกันนั นเอง ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของมนสินี พฒันสุวรรณ และพรเวธน์ 

สุวรรณสิทธิ (2560)ไดศึ้กษาปัจจยัคุณภาพบริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพล

การเข้าใช้บริการสถานีนํามนัเอสโซ่ของประชากรในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัย

คุณภาพบริการทีมีผลต่อการเข้าใช้บริการมีความสําคัญระดับมาก และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการมีความสาํคญัระดบัปานกลาง เมือวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจยั

คุณภาพบริการจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกนัจาํแนกตาม 

พฤติกรรมประเภทของรถทีใช ้จาํนวนเงินในการเติมนํามนั ช่วงเวลาเติมนาํมนัของผูใ้ช้สถานี 

บริการ เอสโซ่ โดยภาพรวมแตกต่างกนั และเมือวิเคราะห์ความแตกต่างกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่าง จาํแนกตามพฤติกรรม 

จาํนวนเงินในการเติมนาํมนั บริษทันาํมนัทีเลือกเป็นหลกัช่วงเวลาติมนาํมนั โดยภาพรวมแตกต่าง

กนั 

  3) จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการ

ใช้บริการปั มนํามนัเชลล์ในพืนทีอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมทีมีผลต่อการใชบ้ริการปัมนาํมนัเชลล ์อาจเนืองมาจากการมาใชบ้ริการใน

แต่ละครังต่างกนั จึงทาํให้ความพึงพอใจทีแตกต่างกนัดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลิศฉัตร

มณี เจริญยงิ (2560) ศึกษาเรืองส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการทีมีอิทธิพลต่อ

การใชส้ถานีนาํมนัประเภท ก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัส่วน

บุคคลทีเกียวขอ้งกบัการเลือกใชบ้ริการ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี พนักงานบริษทัเอกชน มีเงินเดือน 15,000 - 24,999 บาท สถานภาพ

โสด 2) ปัจจยัทางส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีนาํมนั ประเภท ก ของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น ลาํดบัแรก คือ คือ ดา้นราคา 

รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ 3) คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนาํมนัประเภท ก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเพชรบุรี อยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นลาํดบัแรกคือ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ รองลงมาคือ ดา้นการสร้าง

ความมนัใจ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความน่าเชือถือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ตามลาํดับ 4) การ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนาํมนัประเภท ก ของผูบ้ริโภคในเขต จงัหวดัเพชรบุรี โดยรวม
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อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มาเป็นลาํดบัแรก 

รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการดา้นการประเมิณทางเลือก 

และการคน้หาขอ้มูลตามลาํดบั ตามลาํดบั 5) จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัทางการตลาดและ

คุณภาพการใหบ้ริการทีมีอิทธิพลต่อ การเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนาํมนัประเภท ก ของผูบ้ริโภค

ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี โดยการคาํนวณ โดยการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple Regression Analysis 

ดว้ยวิธีการแบบ Enter Method สามารถสรุปไดปั้จจยัทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการทีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนาํมนั ประเภท ก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเพชรบุรี 

ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นการ

ความน่าเชือถือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างความมนัใจ สถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา 

ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ข้อเสนอแนะทีได้จากการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารหรือผูเ้กียวข้อง ควรให้ความสาํคญักบัการส่งเสริม

การตลาดเพือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถสร้างความแตกต่างเพือให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึง

คุณภาพของนํามนั รวมถึงบริการอืน ๆ ของเชลล์ เพือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การจดจาํ ความ

ตอ้งการในการเขา้ใชบ้ริการและเกิดการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการในทีสุด ซึงการส่งเสริมการตลาดยงั

สามารถช่วยใหผู้บ้ริโภคทีไม่นิยมเลือกใชส้ถานีบริการนาํมนัตราใดตราหนึงเป็นประจาํเปลียนมา

ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการสถานีนาํมนัทีมีการส่งเสริมการตลาดทีดึงดูความสนใจมากกว่าไดซึ้งมีการ

ส่งเสริมในดา้นต่างๆ ใหม้ากขึน ไดแ้ก่  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่น สือโฆษณาทางโทรทศัน์ 

ทางวิทย ุป้ายปิลบอร์ดริมทางด่วน รวมถึงโฆษณาทางแอปพิเคชนัออนไลน์ เช่น JOOX, YouTube, 

Facebook   การส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เพือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคเพิมขึน 

กิจกรรมพิเศษของเชลล ์(ประเทศไทย) เช่น กิจกรรมตรวจเช็คเครืองยนตเ์บืองตน้ก่อนออกเดินทาง 

ในช่วงวนัหยดุยาวพิเศษ 

 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บริการ 

 พฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นชนัของสงัคม ผูบ้ริหารหรือผูเ้กียวขอ้ง ควรให้ความสาํคญัใน

การส่งเสริมภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหมี้ความแข็งแกร่ง โดยนาํสิงทีดีกว่าและให้ความแตกต่าง เป็น

ตราสินค้าทีมีคุณค่าเป็นทีรู้จักและแสดงถึงความเชียวชาญด้านคุณภาพนํามนัเป็นตราสินคา้ทีมี

นวตักรรมใหม่ๆ ทาํให้ผูใ้ชส้ัมผสัไดจ้ากประสบการณ์ในการใชน้าํมนัทีดีและเกิดการประทบัใจ 
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โดยเป็นส่วนสาํคัญทีทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความจงรักภกัดีต่อตราสินค้าเพราะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการดูมี

สถานภาพทางสงัคมทีดีและรู้สึกถึงความแตกต่างจากผูอื้น 

 ความพงึพอใจในการใช้บริการ 

 ผูบ้ริหารหรือผูเ้กียวขอ้ง ควรมีการปรับปรุงเพิมเติมเกียวกบัสถานทีการให้บริการและดา้น

ความสะอาด ถูกสุขลกัษณะของห้องนาํมากยิงขึน ความร่มรืน รวมถึงมีสิงอาํนวยความสะดวกที

ครบครัน เช่น ร้านสะดวกซือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตูเ้อทีเอ็มเป็นตน้ เนืองจากปัจจยัผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมทีเปลียนแหลงไปโดยไม่ไดเ้ขา้มาเติมนาํมนัเพียงอยา่งเดียวเท่านนั สิงอาํนวยความสะดวก

จึงเป็นสิงทีสาํคญัอยา่งหนึงทีจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการได ้เพือเพิมความ

มนัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เมือมาใชบ้ริการว่าจะไดรั้บการบริการทีดีเยยีม 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 

 1. ในการศึกษาครังต่อไปควรมีการศึกษาเพิมเติมเกียวกบั ความคาดหวงั และคุณภาพบริการ

ของผูใ้ชบ้ริการปัมนาํมนัเชลลใ์นพืนทีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นระยะ ๆ ทงันี เนืองจาก

สถานการณ์มีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองย่อมมีผลให้ความความพึงพอใจ คาดหวงั และคุณภาพ

บริการได ้เพือนาํผลทีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง 

 2. งานวิจยัครังต่อไปควรมีการศึกษาขอ้มูลเชิงลึก โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพิมเติม เช่น 

การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพือใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนเขา้ใจถึงทศันคติ

ของผูม้าใชบ้ริการมากขึน 

 3. ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่า การศึกษาครังต่อไปควรแยกผลิตภณัฑ์และชนิดของนาํมนัทีใช้

บริการใช้ชัดเจน เช่น ประเภทหรือชนิดของนํามนั ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซือ เป็นต้น เพือให้

สามารถนาํผลการศึกษามาปรับปรุงบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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