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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าวิจยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยเตมิน ้ามนัเชือ้เพลิงทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

1. ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด               
มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป 

2. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรยีงจากมาก            
ไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะกายภาพ ด้านช่องทาง            
การจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามล าดบั  

3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลโ์ดยเฉลีย่ 4 ครัง้/เดอืน 
และมกีารเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลโ์ดยเฉลีย่ 746 บาท/ครัง้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษาสงูสุด แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดอืน) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

2. ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั   
มีพฤติกรรมการเติมน ้ามันเชื้อเพลิงด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ                 
น ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

3. ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย              
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิด้านความถี่ โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) ในทศิทาง 
 
 
 
_________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ  
2รองศาสตราจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
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เดียวกนั ในระดบัต ่าและปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ในขณะที่ด้านผลติภณัฑ์  
ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั และ           
ตรงข้ามกบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานี
บรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร  พฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิ  สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์ 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study the influence of the service marketing mix on consumer 
behaviour while filling their gas tanks at Shell gas stations in the Bangkok metropolitan area. The samples 
in this research consisted of four hundred people who filled the gas tank at a Shell gas station in the 
Bangkok metropolitan area. It was conducted by questionnaire as a tool to collect the data. 

The results were analyzed as follows: 
The majority of the consumers in the sample group were female, aged between thirty one to forty 

years old and single. Their level of education was a Bachelor's degree, worked as employees in private 
companies with an average monthly income of Baht 45,001 and above.  

Most consumers rated the important level in terms of the service marketing mix at a much level in 
every aspect. The most important factor was process, followed by product, price, people, physical evidence, 
place and promotion, respectively. 

Most consumers had an average frequency regarding filling their gas tanks at Shell gas stations 
was four times per month and the average money spent on filling their gas tanks at Shell gas stations at 
746 Baht per time.  

The results of the hypotheses testing were summarized as follows:  
Consumers of different genders, ages, occupations, average monthly incomes and education levels 

influenced differences in behaviour in terms of filling the gas tank in terms of the average frequency on 
filling their gas tank at a Shell gas station (times per month) at a statistical significance of 0.01 and 0.05 
levels, respectively.  

Consumers of different ages, marital status, education levels, occupations, and average monthly 
incomes influenced differences in behaviour with regard to filling the gas tank in terms of the average 
money spent filling the gas tank at Shell gas stations (Baht per time) at a statistical significance level of 
0.01.  

The service marketing mix in the aspects of product, price, people, place, promotion, physical 
evidence and process had a relationship with behaviour related to filling their gas tanks in terms of the 
average frequency on filling the gas tank at Shell gas stations (times per month) in the same direction and 
at a low and a moderate level at a statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. However, 
the aspects of product, price, promotion and place had a relationship in the same direction and in the 
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opposite direction with behavior on filling gas tanks in terms of the average money spent on filling their 
gas tanks at Shell gas stations (Baht per time) at a low level and at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords:  Service marketing mix, Consumer behaviour while filling their gas tanks, Shell gas stations 
 
บทน า 

บรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั นอกจากจะมคีลงัน ้ามนัหลกัและศนูยจ์ดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัและ
เคมภีณัฑ ์ทีช่่องนนทร ีกรุงเทพมหานครแลว้ ยงัมคีลงัน ้ามนัในต่างจงัหวดั อกีหลายแห่ง ซึง่เป็นศูนยจ์ดัจ าหน่าย
น ้ามนัให้แก่สถานีบรกิารซึ่งมเีครอืข่ายครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ ที่ผ่านมาธุรกจิค้าปลกีของเชลล์ในประเทศไทย             
มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 เชลล์ได้ประกาศเดนิหน้ารุกธุรกจิสถานีบรกิารน ้ามนัอย่างเต็มที่ และ
ขณะนี้ก าลงัเร่งด าเนินการเปิดสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลต์ามแผนทีว่างไวอ้ย่างน้อย 30 แห่งต่อปี ภายในเวลา 3 ปี
ตดิต่อกนั และตัง้เป้าปรบัปรุงสถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์เพื่อตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ นอกจากนี้ ยงัไดม้ี
การเปลีย่นโฉมศนูยบ์รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง ภายใตช้ื่อ Shell Helix Oil Change+ โดยจะด าเนินการใหค้รบ 
350 แห่งภายในปี 2560 และสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นอนาคตจะต้องมรีปูโฉมทนัสมยัและบรกิารครบวงจร มกีาร
เปิดตวัรา้นกาแฟ เดลี ่คาเฟ่ (Deli Cafe) รา้นกาแฟโฉมใหม่จากเชลล ์พืน้ทีพ่กัผ่อนส าหรบัการเดนิทาง ดไีซน์ใหม่
ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวยั โดยเดลี่ คาเฟ่ ถือเป็นแบรนด์นอนออยล์ที่เชลล์ต้องการกลับเข้ามารุกธุรกิจ                
อย่างจรงิจงั หลงัจากไม่ได้ลงทุนอย่างจรงิจงัมานานหลายปี และในขณะนี้บรษิทัเชลล์ได้ เปิดใหน้ักลงทุนผูส้นใจ             
ท าธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัเชลล์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ภายในสถานีบริการฯ เข้ามาด าเนินธุรกิจร่วมกนั              
กบับรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เพื่อรองรบัโอกาสทางธุรกจิทีม่อียู่มากมาย 

ปัจจยัส าคญัที่ท าให้ธุรกจิของเชลล์ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง คอืการทุ่มเทด้านการพฒันาและ
น าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารคุณภาพสงู รวมทัง้การท ากจิกรรมสง่เสรมิการขายทีป่ระสบความส าเรจ็มาโดยตลอด 
และยงัมกีารขยายฐานลูกค้าประจ าผ่านทางบตัรเชลล์การ์ด ซึ่งเป็นบตัรเติมน ้ามนัส าหรบักลุ่มลูกค้าธุรกจิ และ            
บตัรเชลล์คลบัสมาร์ท ซึ่งเป็นบตัรสะสมคะแนนส าหรบัลูกค้าทัว่ไป นอกจากนี้ยงัมกีารจบัมอืกบัพนัธมติรต่างๆ 
เพื่อขยายโอกาสทางธุรกจิภายในสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์หค้รบวงจร เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้และ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้มากทีสุ่ด (บรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากดั. 2559. สบืคน้เมื่อ 28 กุมภาพนัธ ์
2560) ประกอบกบัในปัจจุบนั ประเทศไทยมจี านวนรถยนตท์ีเ่พิม่มากขึน้เป็นจ านวนมาก ท าใหป้รมิาณการบรโิภค
น ้ามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่จากสถติจิ านวนรถทีจ่ดทะเบยีน (สะสม) ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 มจี านวน
รถยนต์ทัง้หมดทัว่ประเทศจ านวน 37,311,590 คัน และมีจ านวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน                         
9,346,494 คนั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 25% ของจ านวนรถยนต์ทัว่ประเทศ (กรมการขนส่งทางบก. 2559. สบืค้นเมื่อ  
19 ธนัวาคม 2559)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเติมน ้ามันเชลล์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมจี านวนประชากรหนาแน่นเมื่อเทยีบกบัขนาดพื้นที่ และมจี านวน
สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์มากที่สุดในประเทศ คอืมถีึง 101 แห่ง จากสถานีน ้ามนัเชลล์ทัง้หมด จ านวน 498 แห่ง           
ทัว่ประเทศ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสภาวะ
สิง่แวดลอ้มของอุตสาหกรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่แลว้ในธุรกจิดา้นการจ าหน่าย
น ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนั ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลูกค้าขบัรถยนต์เข้ามาใช้บริการจ านวนมากในแต่ละวนั 
รวมทัง้น ้ามนัเชือ้เพลงิยงัเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีใ่ชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะในการเดนิทาง 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั         
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ กบัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
  1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 
  1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด  อาชีพ และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน        
  1.2 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานี
บรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
  1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  2. ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย             
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546: 204-207) กล่าวว่า
ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา และอายุงาน 
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัสว่นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค  

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63-81) กล่าวว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดของการบรกิารประกอบดว้ย 7Ps ตามแนวคดิของ Payne (1993) ไดแ้ก่ 1. ผลติภณัฑ์ 
(Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) 4. การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion)               
5. พนักงาน (People) 6. กระบวนการให้บริการ (Process) 7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)               
ซึง่ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น ลว้นมคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และเพื่อสนอง
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย และสร้างความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรอืเพื่อกระตุ้นใหก้ลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเกดิความตอ้งการสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ  
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แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค Kotler (1997) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษา
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการเลอืกซือ้และการใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเขา และ
ส าหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บรโิภค เป็นการค้นหาพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภคเพื่อทีจ่ะทราบถงึลกัษณะ
ความต้องการของผู้บริโภคโดยการตัง้ค าถาม และค าตอบที่ได้จะช่วยเป็นแนวทางให้นักการตลาดสามารถจดั     
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหา
ลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where, และ 
How  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่เคยเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่เคยเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้
สูตรการหาขนาดตวัอย่างส าหรบักรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2541: 222-223)             
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% จากสูตรผู้วิจ ัยได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน              
เพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
เพื่อท าการศกึษาและแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผู้บรโิภคที่เคยเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะเจาะจงเลือกเก็บที่สถานีบริการน ้ามันเชลล์ ที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก                 
จ านวนทัง้หมด 101 สถานี โดยเจาะจงเลอืกมาจ านวน 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ 1. บจก. เหนือเมฆ (สาขา 3)  2. บจก.               
เจ แอนด ์อ ี(สาขา 2)  3. หจก. มนเทยีรรุ่งเรอืง (สาขา 4)  4. บจก. น ารุ่งเรอืง (1992)  

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนในสถานทีสุ่่มแบบเจาะจง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบจ านวน 400 คน ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)          
โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่สถานีบริการน ้ ามันเชื้อเพลิงเชลล์ทัง้ 4 แห่ง ที่สุ่มได้แห่งละเท่าๆ กันคือ                  
100 ตวัอย่าง  

ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่ให้ความ
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจ านวน 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
การวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ             

มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อ             
สว่นประสมการตลาดบรกิารอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15  4.12  4.08  4.01  3.96  3.88 และ 3.87 ตามล าดบั  
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การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลโ์ดยเฉลีย่ 
4 ครัง้/เดอืน และมกีารเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลโ์ดยเฉลีย่ 746 บาท/ครัง้ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชื้อเพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ 
(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นพฤตกิรรม
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ 
(ครัง้/เดอืน) และด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานขอ้ที ่1.3 พบว่า ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเตมิน ้ามันเชือ้เพลงิ            
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานี
บรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน              
ที่ตัง้ไว้ ส่วนพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่                
โดยเฉลี่ยในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้ /เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานี
บรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงินโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนั
เชลล์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานี
บริการน ้ามันเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ               
น ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดอืน) และด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใชใ้นการเติมน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ 
(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานี
บริการน ้ามันเชลล์ (ครัง้ /เดือน) และด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ             
น ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการ
เติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดอืน) และด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.2 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเตมิ
น ้ามนัเชื้อเพลงิของผูบ้รโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.3 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิของผู้บรโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่            
โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามันเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่            
ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิของผู้บรโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่            
โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.5 พบว่า สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดียวกนัในระดบัต ่า แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงของผู้บรโิภค            
ที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิ           
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2.6 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่
โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลิงทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนั



8 
 

เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการ 
เตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ที ่2.7 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม 
การเติมน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่โดยเฉลีย่              
ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยม ี
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนั 
เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการ
เตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
สรปุผลและอภิปรายผล  
  สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา สงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า  

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ (ครัง้ /เดือน)              
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีเ่ป็นเพศชาย มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้บรโิภคทีเ่ป็น
เพศหญงิ เนื่องจากเพศชายมกัจะม ีlife style ทีช่อบการขบัรถมากกว่าเพศหญงิ เพศชายมกัจะมคีวามกลา้ในการ
ตัดสนิใจในเรื่องการขบัรถมากกว่า และโดยทัว่ไปเพศชายที่เป็นหวัหน้าครอบครวัก็มกัจะมหีน้าที่ขบัรถให้กับ
สมาชกิในครอบครวัดว้ย ท าใหเ้พศชายมโีอกาสในการใชร้ถมากกว่าเพศหญงิ จงึส่งผลท าใหเ้พศชายมพีฤตกิรรม
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) มากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2546) กล่าวว่า การวจิยัทางจติวทิยาได้แสดงใหเ้หน็ว่า ผู้หญิงกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก        
ในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้ เพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทของคนสองเพศไวต่้างกนั  
  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้)  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากปรมิาณใน
การเตมิน ้ามนัแต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิ มกัขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและปรมิาณการใชร้ถของผูบ้รโิภค
แต่ละคน เช่นหากผูบ้รโิภคตอ้งเดนิทางบ่อยหรอืเดนิทางไกล กม็กัจะเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิในปรมิาณทีม่าก แต่ถา้ใช้
รถน้อยหรอืเดนิทางไม่ไกล ผูบ้รโิภคกอ็าจเตมิน ้ามัน้ในปรมิาณทีน้่อยกว่า ประกอบกบัผูบ้รโิภคบางคนอาจมกีาร
จ ากดังบประมาณในการเตมิน ้ามนัในแต่ละเดอืนทีผู่บ้รโิภคก าหนดไว้ จงึท าใหแ้มว้่าผูบ้รโิภคจะมเีพศทีแ่ตกต่างกนั 
กม็พีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกราช 
รุ่งเรอืงผล (2556) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสถานีบรกิารน ้ามนัแบบครบวงจร ของ
การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีน ้ามนัแบบครบวงจรของ ปตท. ในเขตกรุงเทพ
มหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของท่านในการใช้บรกิารแต่ละครัง้ในสถานีบรกิารน ้ามนัแบบครบวงจรของ 
ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ (ครัง้ /เดือน)              
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 50 ปี มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนั
เชื้อเพลงิเชลล์ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้ /เดอืน) มากที่สุด 
เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่อีายุสงูขึน้ มกัจะมรีายไดส้งูขึน้เพราะมอีาชพีทีม่ ัน่คงหรอืมตี าแหน่งงานทีส่งูขึน้ตามอายุงาน 
จงึท าใหม้กี าลงัในการใชจ้่ายเงนิทีม่ากกว่า ประกอบกบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 50 ปี เป็นวยัทีใ่กลเ้กษียณจาก
การท างาน และอาจมบีางรายทีเ่กษยีณจากการท างานแลว้ ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มกัจะมเีวลาว่างมากกว่าผูบ้รโิภค
กลุ่มอื่นๆ ท าให้มโีอกาสในการใช้รถเพิม่ขึน้และมีเวลาในการมาเติมน ้ามนัได้บ่อยกว่า จงึส่งผลท าให้ผู้บรโิภค          
กลุ่มนี้มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่
ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ  
  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31-40 
ปี มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล ์ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บรโิภคที่มอีายุ 31-40 ปี เป็นวยัท างาน และเป็นวยัที่ก าลงัสร้าง
ครอบครวั แต่งงาน มบีุตร ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มคีวามจ าเป็นตอ้งใชร้ถมากขึน้แต่อาจไม่คอ่ยมเีวลา ท าใหผู้บ้รโิภค
กลุ่มนี้มกัเติมน ้ามนัในปรมิาณมาก เพื่อให้ไม่เสยีเวลาในการมาเติมน ้ามนับ่อยๆ จงึส่งผลท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มนี้             
มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ             
และมคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อยกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศิรวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า บุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารที่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ กอเกิดพาณิชย์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทาง 
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บริการสถานีบริการน ้ ามันปิโตรนาสในเขตกรุ งเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ในสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในดา้นจ านวนครัง้ในการใช้
บรกิารโดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์          
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชือ้เพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้ /เดอืน)              
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจาก ผู้บรโิภค
ถึงแม้ว่าจะมีสถานภาพโสด สมรส อยู่ด้วยกนั หม้าย หย่าร้าง หรือแยกกนัอยู่ ต่างก็มีความจ าเป็นและความ
ต้องการในการใช้รถ ซึ่งความถี่ในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงมักขึ้นอยู่กับ ปริมาณการใช้รถของผู้บริโภค                      
แต่ละคน รวมทัง้ปัจจยัทางดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมากระตุ้นท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิ              
ทีแ่ตกต่างกนั เช่นหากผูบ้รโิภคต้องเดนิทางบ่อย กม็กัจะมคีวามถี่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีบ่่อย หรอืถ้าสถานี
บรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิอยู่ใกลบ้า้นหรอืทางสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิมีการจดัโปรโมชัน่ทีน่่าสนใจออกมา กจ็ะมี
ผลท าใหผู้บ้รโิภคถงึแมว้่าจะมสีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั กม็ีพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิในดา้นความถี่
ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชติษณุพงศ ์ศรปีระเสรฐิ (2558) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารในมุมมองของลูกคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร ีผลการวจิยั
พบว่า ด้านจ านวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือนจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้ใช้บริการคาร์แคร์               
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
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  ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์            
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/
ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั มพีฤติกรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล์ ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการเตมิ
น ้ามนัเชื้อเพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกัมคีวามจ าเป็น และ
ความต้องการในการใชร้ถทีม่ากกว่า เช่นใชใ้นการรบัส่งลูกหลาน การพาครอบครวัไปท ากจิกรรมหรอืท่องเที่ยว               
ในวนัว่าง หรอือาจเป็นการใชร้ถยนต์ร่วมกนัระหว่างสามแีละภรรยา ท าใหป้ริมาณในการใชร้ถมมีากขึน้ จงึส่งผล
ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร                
ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภค
กลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ปณิศา มจีนิดา (2553) กล่าวว่า สถานภาพสมรส (Marital status) เช่น โสด 
แต่งงาน หย่า หรอือาศยัอยู่ร่วมกนัโดยไม่แต่งงาน มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและการใชเ้วลาว่าง     
  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุด แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนั
เชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์                  
(ครัง้/เดอืน) และ ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้)  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้                
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล ์ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่
ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้ /เดอืน) และด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติม
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมอีาชพีที่สามารถ
สรา้งรายไดส้งูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มกี าลงัซือ้ทีม่ากกวา่ อกีทัง้ความสามารถในการรบัขอ้มลู
ขา่วสารซึง่สง่ผลต่อการพฤตกิรรมซือ้ทีแ่ตกต่างกนั และการศกึษายงัเป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามคดิ ค่านิยม 
ความชอบ ทศันคติ พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสนิใจซื้อที่แตกต่างกนั ผู้ที่มีการศึกษาสูงมกัมีแนวโน้ม              
การบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่า จงึส่งผลท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมการ
เติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนั
เชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดอืน) และ ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิง                  
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2546) กล่าวว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มากกว่าผู้ที่มี                  
การศึกษาต ่า และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อาทิตย์ กอเกิดพาณิชย์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและ 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บริการสถานีบริการน ้ ามันปิโตรนาสในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในสถานีบริการน ้ามนั                
ปิโตรนาสในดา้นจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ (ครัง้ /เดือน)               
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มอีาชพี
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล ์ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนั
เชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามันเชลล์ (ครัง้ /เดือน) มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ส่วนใหญ่จะท างานและเลกิงานเป็นเวลาทีแ่น่นอน ท าใหม้เีวลาว่างหรอืสามารถจดัสรรเวลาในการมา
เติมน ้ามนัเชื้อเพลิงได้บ่อยๆ จึงส่งผลท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ 
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น ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ 
(ครัง้/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ   
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้)  
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มอีาชพี
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเติมน ้ามันเชื้อเพลิงเชลล์ ด้ านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติม              
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน เป็นอาชพี  
ทีต่้องท างานในองคก์รต่างๆ ซึง่หน้าทีแ่ละเวลาในการท างานจะขึน้อยู่กบัต าแหน่งงาน และความรบัผดิชอบทีท่าง
องคก์รก าหนดให ้เช่นบางคนอาจตอ้งท างานนอกเวลา ท างานเขา้กะ ท างานนอกสถานที ่หรอือาจตอ้งเดนิไปทาง
ติดต่อลูกค้า จงึท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้อาจมเีวลาทีไ่ม่แน่นอน ท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกัเติมน ้ามนัเกบ็ไวใ้นปรมิาณ
มาก เพื่อที่จะไม่ต้องเสยีเวลามาเติมบ่อยๆ จึงส่งผลท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มพีฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิ              
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานี
บรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2546) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อาทติย์ กอเกดิพาณิชย์ (2550) ศกึษาเรื่องคุณค่าตราสนิค้าและปัจจยัทางการตลาด             
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ในสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในดา้นจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่
ต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนั
เชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์                  
(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค             
ทีม่รีายได ้25,001 – 35,000 บาท มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล ์ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) มากทีสุ่ด เนื่องจาก ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกบรโิภคสนิค้าหรอืบรกิารของผู้บรโิภค และเป็นปัจจยัก าหนดอ านาจการซื้อ ผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อยกจ็ะมี
อ านาจการซือ้ทีน้่อยกว่า จงึมกัจะเลอืกซือ้สนิคา้ทีคุ่ม้ค่าและอาจตอ้งค านึงถงึความจ าเป็นอื่นๆ ใหม้คีวามเหมาะสม
กับรายได้ และไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริโภคเอง ซึ่งผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน                          
25,001-35,000 บาท จดัว่าเป็นระดบัรายไดท้ีไ่ม่สงูนัก เมื่อเทยีบกบัค่าครองชพีทีค่่อนขา้งสงูในกรุงเทพมหานคร 
จงึท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้ทีม่คีวามจ าเป็นต้องใชร้ถ มกัมกีารพจิารณาถงึความคุม้ค่าในการเตมิน ้ามนัเช่น เตมิน ้ามนั
ในจ านวนเงนิขัน้ต ่าตามโปรโมชัน่ทีท่างสถานีบรกิารน ้ามนัก าหนด แต่เติมบ่อยๆ เพื่อให้ได้สทิธปิระโยชน์สงูสุด
จากโปรโมชัน่นัน้ๆ จงึส่งผลท าใหผู้้บรโิภคกลุ่มนี้มพีฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่ สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์            
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดอืน) 
มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ  
  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์                
(บาท/ครัง้)  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค 
ทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล ์ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการ
เติมน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บรโิภคกลุ่มนี้จดัว่ามรีายได้สูง             
ท าใหม้อี านาจในการซือ้ทีม่ากกว่า และมกีารตดัสนิใจซือ้ทีง่่ายกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อย ท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายได้
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สูงมกัจะมีพฤติกรรมในการใช้รถที่มากกว่า และมกัมีการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงในปริมาณมากๆ โดยอาจไม่ได้
ค านึงถึงความคุ้มค่าของโปรโมชัน่ จึงส่งผลท าให้ผู้บริโภคที่มีรายได้ตัง้แต่  45,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรม              
การเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ใน                
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกับทฤษฎี
ของ ปณิศา มจีนิดา (2553) กล่าวว่า รายไดเ้ป็นปัจจยัก าหนดอ านาจการซือ้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูมอี านาจการซือ้
สงูมกัจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่าจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่า และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เอกราช รุ่งเรอืงผล (2556) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสถานีบรกิาร
น ้ามนัแบบครบวงจร ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานี
น ้ามนัแบบครบวงจรของ ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของท่านในการใช้บรกิาร               
แต่ละครัง้ในสถานีบรกิารน ้ามนัแบบครบวงจรของ ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง           
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ ามั นเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงของ
ผู้บรโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิง            
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั                
ในระดบัต ่า เนื่องจากสถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์เป็นบรษิัทแรกทีเ่ปิดกจิการขายน ้ามนัในประเทศไทย ขายมากว่า 
125 ปี ท าให้ตราสนิค้าเชลล์มคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นที่รู้จกัของผู้บรโิภค และน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลล์ยงัมคีุณภาพ              
ที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน และมกีารตรวจสอบคุณภาพก่อนการจดัส่งถงึสถานีบรกิารน ้ามนั 
และเชลล์ยงัให้ความส าคญักบัผู้บรโิภคโดยมกีารตรวจสอบหวัจ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิให้มคีวามสะอาด แม่นย าได้
มาตรฐาน เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลม์ากขึน้ นอกจากนี้เชลลย์งัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันา
และผลติน ้ามนัทีม่คีุณภาพออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด จากคุณสมบตัต่ิางๆ 
เหล่านี้ จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของน ้ามันเชื้อเพลิงเชลล์                 
ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑน์ี้มากขึน้ กจ็ะส่งผลท าใหม้ีพฤตกิรรม
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ธนวรรณ 
แสงสุวรรณ และคณะ (2547) กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกน าเสนอสู่ ตลาด                     
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่า (Value) และสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด               
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ กอเกิดพาณิชย์ (2550) ศึกษาเรื่องคุณค่า            
ตราสนิคา้และปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม                     
กบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารโดยเฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
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ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภค             
ที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานี
บริการน ้ามันเชลล์ (ครัง้ /เดือน) และด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ                
น ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั                 
ในระดบัต ่า โดยพบว่า ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มกัให้ความส าคัญกับความเหมาะสมทางด้านราคาและคุณภาพของน ้ามนัเชื้อเพลิงเชลล์                  
ซึง่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลลก์ใ็หค้วามส าคญักบัด้านนี้ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑน์ ้ามนัเชือ้เพลงิทีม่คีุณภาพ  
ในราคาทีส่มเหตุสมผลใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เช่น น ้ามนัเชือ้เพลงิเกรดทัว่ไปของสถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ ไดแ้ก่ เชลลฟิ์ว
เซฟดเีซล เชลล ์E20 แก๊สโซฮอล ์และเชลลฟิ์วเซฟแก๊สโซฮอล์ 91 จะเป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิสตูร ฟิว เซฟ ซึง่มรีาคา
เท่ากนักบัสถานีบรกิารน ้ามนัคู่แขง่อื่นๆ แต่มคีุณสมบตัทิีท่ าใหส้ามารถประหยดัน ้ามนัไดถ้งึ 3-5% ท าใหผู้บ้รโิภค
รบัรูถ้งึความคุม้ค่าทีไ่ดร้บัเมื่อเทยีบกบัจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่าย หรอืส าหรบัน ้ามนัเกรดพเิศษของสถานีบรกิารน ้ามนั
เชลลไ์ดแ้ก่เชลล ์ว-ีพาวเวอร ์ไนโตร พลสั ซึง่เป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิทีด่ทีีส่ดุของเชลล ์ทีถ่งึแมว้่าราคาจะสงูกว่าน ้ามนั
เกรดทัว่ไป ประมาณลติรละ 3 บาท แต่ดว้ยคุณภาพและประสทิธภิาพทีด่กีว่าน ้ามนัทัว่ไป จงึท าใหผู้บ้รโิภครบัรู้             
ถงึความคุม้ค่าทีจ่ะไดร้บั และเกดิการใชบ้รกิารในทีส่ดุ ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด
ด้านราคานี้มากขึ้น ก็จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์               
(ครัง้/เดอืน) เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ราคาหมายถงึมลูค่าผลติภณัฑ์
ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั             
ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นัน้ ถ้ามูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสนิใจซื้อ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อาทิตย์              
กอเกิดพาณิชย์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทาง
การตลาดดา้นราคาโดยรวม กบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนั
เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง และส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า โดยพบว่า
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายของสถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ 
ในด้านความสะดวกในการ เขา้–ออก สถานีบรกิารน ้ามนั จุดหวัจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิภายในสถานีน ้ามนัมจี านวน
เพยีงพอต่อความตอ้งการ มสีถานีบรกิารน ้ามนัครอบคลุมทัว่ทุกพืน้ที ่ลานจอดรถส าหรบัลกูคา้กวา้งขวางเพยีงพอ
ในการใหบ้รกิาร มคีวามสะดวกในการเดนิทางไปยงัสถานีบรกิารน ้ามนั ท าเลทีต่ัง้ของสถานีบรกิารน ้ามนัอยู่ใกล้
แหล่งชุมชน และท าเลทีต่ัง้ของสถานีบรกิารน ้ามนัอยู่ใกลก้บัทีท่ างาน/สถานศกึษา/ทีพ่กัอาศยั ประกอบกบัในเขต
กรุงเทพมหานคร มสีถานีบรกิารน ้ามนัเชลลถ์งึ 101 สถานี กระจายอยู่ทัว่ไปเกอืบทุกพืน้ที ่และในแต่ละสถานีกม็ี
หวัจ่ายน ้ามนั ชนิด 8 หวัจ่าย ซึง่ถอืว่าเป็นจ านวนหวัจ่ายทีเ่ยอะทีส่ดุในปัจจุบนั จงึท าใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็
ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์ผูบ้รโิภคจงึสามารถเขา้มาเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามันเชลล์ได้บ่อยตามความต้องการ และไม่จ าเป็นต้องเติมน ้ามันในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็น หรือ                    
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เพื่อกักตุน จึงส่งผลท าให้ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายนี้มากขึ้น มักจะมีความถี่                
โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (ครัง้ /เดอืน) เพิม่ขึน้ดว้ย แต่จ านวนเงนิโดยเฉลีย่              
ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อาจลดลง ตามความจ า และตามงบประมาณ
การเติมน ้ามนัที่ก าหนดไว้ในแต่ละเดือน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคนอื่นๆ (2541)                
กล่าวว่า ช่องทางในการจดัจ าหน่าย (place) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยสนิคา้จากผูผ้ลติตวัสนิค้า
ไปยงัสถานทีต่้องการและการก าหนดท าเลที่ตัง้เพื่อเขา้ถงึผู้บรโิภค โดยเฉพาะธุรกจิบริการทีผู่บ้รโิภคต้องไปรบั
บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารในสถานทีท่ีผู่ใ้หบ้รกิารจดัไว ้เพราะท าเลทีต่ัง้ทีเ่ลอืกเป็นตวัก าหนดกลุ่มของผู้บรโิภคที่จะ
เขา้มาใชบ้รกิาร ดงันัน้ สถานทีใ่หบ้รกิารต้องสามารถครอบคลุมพื้นทีใ่นการใหบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายไดม้ากที่สุด 
โดยจะตอ้งหาท าเลทีต่ัง้ทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง อยู่ใกลส้ถาบนัการศกึษา อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน มทีีจ่อดรถเพยีงพอ 
มสีิง่อ านวยความสะดวกทีเ่พยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ เป็นต้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทราพร 
วิเชียรศิลป์ (2548) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการน ้ามันบางจาก               
ในเขต อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นท าเลทีต่ัง้มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมในการเลอืกใชส้ถานีบรกิารน ้ามนับางจาก อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  

ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน ้ามนั
เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
จ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า โดยพบว่าผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดของสถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ ในด้านมรีะบบสมาชกิเพื่อรบั 
สทิธพิเิศษ เช่นสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณหรอืสะสมแต้มเพื่อแลกส่วนลด เป็นต้น มกีารแจกของสมนาคุณ
ต่างๆ ทีน่่าสนใจเมื่อเตมิน ้ามนัครบจ านวนเงนิทีก่ าหนด มกีารส่งเสรมิการขายร่วมกบับตัรเครดติทีท่่านใชบ้รกิาร  
มรีายการส่งเสรมิการขายประจ าเดอืนต่างๆ มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นโทรทศัน์ วทิยุ 
นิตยสารสิง่พมิพ ์และสื่อออนไลน์อย่างสม ่าเสมอ  ม ีApplication “Shell Motorist” ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอืเพื่อการ
รบัขอ้มลูต่างๆ เช่นราคาน ้ามนั คน้หาสถานีบรกิารน ้ามนั ดูรายละเอยีดโปรโมชัน่ และดูยอดคะแนนสะสม เป็นตน้ 
และมีบรกิารเติมลมยาง เช็ดกระจก และทิ้งขยะให้ลูกค้า ซึ่งสิง่ที่กล่าวมาเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมและ
วิธีการส่งสริมการตลาดที่สถานีบริการน ้ามัน้เชลล์ได้ด า เนินการและปิิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง              
ความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งหากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ               
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดนี้มากขึ้น ก็จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเติม              
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลเ์พิม่ขึน้ดว้ย ประกอบกบัสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลม์กัจะมโีปรโมชัน่ต่างๆ 
ที่ก าหนดจ านวนเงนิขัน้ต ่าในการเติมน ้ามนั เช่นเติมน ้ามนัครบ 700 บาทรบัคูปองชงิรางวลั จึงท าให้ผู้บรโิภค              
ที่ให้ความส าคญักบัโปรโมชัน่ด้านนี้ ไม่นิยมเติมน ้ามนัในปรมิาณมากเกนิความจ าเป็น แต่มกัจะเติมน ้ามนัตาม
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่โปรโมชัน่ก าหนดไว้ เพื่อให้ได้รบัสทิธิตามที่โปรโมชัน่ก าหนดมากที่สุด หรือ ผู้บริโภคที่มี             
การจ ากดังบประมาณในการเตมิน ้ามนัในแต่ละเดอืน หากพบว่าสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลม์กีารสง่เสรมิการตลาดทีด่ ี
น่าสนใจ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค กจ็ะส่งผลท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัในดา้นความถี่
โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้ /เดอืน) เพิม่ขึน้ แต่ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ย            
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ที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้)  ก็จะลดลง เพื่อให้อยู่ในงบประมาณการ             
เตมิน ้ามนัทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละเดอืน เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2541) 
กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาด เป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู้ซือ้ เพื่อสรา้งทศันคติและ
พฤตกิรรมการซือ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร หรอืชกัจูงใจผูซ้ือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายท า
การขายและการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น เช่น การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วทิยุ ใบปลวิ หนังสอืพมิพ ์เป็นต้น 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทติย ์กอเกดิพาณิชย ์(2550) ศกึษาเรื่องคุณค่าตราสนิคา้และปัจจยัทางการตลาด
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูใ้ชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมกบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้
ในการใชบ้รกิารโดยเฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์           
ในทศิทางเดยีวกนั ในความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน ้ามันเชื้อเพลิงของ
ผู้บรโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิง            
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดียวกันในระดับต ่ า โดยพบว่าในการเติมน ้ ามันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคส่วนใหญ่มกัค านึงถึง พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยนพูดจาไพเราะ 
พนักงานแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย พนักงานเอาใจใส่และกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร พนักงานรบัค าสัง่และปิบิตัิ
ได้อย่างถูกต้องรวดเรว็และครบถ้วน พนักงานมคีวามรู้ความช านาญสามารถตอบขอ้สงสยัและแนะน าเกี่ยวกบั
สนิค้าให้แก่ลูกค้าได้ และมจี านวนพนักงานเพยีงพอต่อการใหบ้รกิารลูกค้า ประกอบกบัทางสถานีบรกิารน ้ามนั
เชลล์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากร เชลล์จึงมีการคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างานในบริษัทอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเมื่อผ่านการคดัเลอืกจากบรษิทั กจ็ะมกีารจดัอบรมใหค้วามรูก้่อนเขา้ท างานจรงิในทุกต าแหน่ง
ทุกระดบั โดยเฉพาะในเรื่องของการบรกิาร ซึง่สิง่ทีก่ล่าวมาเหล่านี้ ลว้นแลว้แต่เป็นกจิกรรมและวธิกีารทีส่ถานีบริ
การน ้ามัน้เชลล์ได้ให้ความส าคญัและปิิบตัิมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจทางด้านบุคลากรให้แก่
ผู้บรโิภคมากที่สุด ซึ่งเมื่อผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจและประทบัใจในการบรกิาร กจ็ะท าให้ผู้บรโิภคกลบัมาใช้
บรกิารในครัง้ต่อไปและส่งผลท าให้มคีวามถี่ในการมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ด้วย และหากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรนี้มากขึน้ ก็จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมพีฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิ             
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลด์า้นความถี่โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชื้อเพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) 
เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์  และคนอื่นๆ (2541) กล่าวว่า บุคลากร (people) 
หมายถึงพนักงานผู้ให้บริการซึ่งได้จากการคดัเลือกการฝึกอบรมและการจูงใจพนักงานท าให้ผู้ใช้บริการเกิด            
ความพึงพอใจในการบริการมากขึ้นแตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานควรมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติที่ดี 
สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ สื่อสารกับลูกค้าได้ดี มีความคิดริเริ่ม                   
มคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อใหส้ามารถสร้างความพงึพอใจใหลู้กคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทติย ์กอเกดิพาณิชย ์(2550) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปัจจยัทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บรกิารสถานีบรกิารน ้ามนัปิโตรนาสในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดด้านบุคลากรโดยรวม กบัพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนครัง้ในการใช้
บรกิารโดยเฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั ในความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  
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ประสมการตลาดบรกิารดา้นบุคลากร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภค
ที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิ                
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจาก ปรมิาณในการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิ มกัขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและปรมิาณการใชร้ถของผูบ้รโิภคแต่ละคนมากกว่าปัจจยัสว่นประสมการตลาด
บรกิารทางดา้นบุคลากร เช่นหากผูบ้รโิภคตอ้งเดนิทางบ่อยหรอืเดนิทางไกล กม็กัจะเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิในปรมิาณ
ที่มาก แต่ถ้าใช้รถน้อยหรอืเดนิทางไม่ไกล ผู้บรโิภคกอ็าจเตมิน ้ามัน้ในปรมิาณทีน้่อยกว่า ประกอบกบัผู้บรโิภค 
บางคนอาจมีการจ ากดังบประมาณในการเติมน ้ามนัในแต่ละเดือนที่ผู้บริโภคก าหนดไว้ ซึ่งถึงแม้ว่าพนักงาน              
จะให้บริการดีแค่ไหนแต่ก็อาจไม่มีผลต่อปริมาณของน ้ามันที่เติมในแต่ละครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ              
เอกราช รุ่งเรอืงผล (2556) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสถานีบรกิารน ้ามนัแบบครบ
วงจร ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผู้ให้บริการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ในสถานีบรกิาร
น ้ามนัแบบครบวงจรของ ปตท. เป็นเงนิกีบ่าท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเติมน ้ามัน
เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกัให้ความส าคญักบั             
ด้านลักษณะทางกายภาพ ของสถานีบริการน ้ามันเชลล์ ในเรื่องความโดดเด่นของป้ายสถานีบริการน ้ ามัน                  
การออกแบบและแบ่งส่วนของพืน้ทีภ่ายในสถานีบรกิารน ้ามนัทีเ่หมาะสม มสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ส าหรบั
ให้บริการ เช่นเครื่อง ATM เครื่องเติมลมยาง เป็นต้น ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสถานี  
บรกิารน ้ามนั มหีอ้งน ้าสะอาดส าหรบับรกิารลูกคา้ และ มสีนิคา้และบรกิารอื่นๆ ภายในสถานีบรกิารน ้ามนั ซึง่สิง่ที่
กล่าวมาเหล่านี้ ลว้นแลว้แต่เป็นเรื่องทีท่างสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์หค้วามส าคญัและพยายามปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 
ประกอบกบัในปัจจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัม ีLife style ทีน่ิยมความสะดวกสบายและปัจจยัหลกั ทีท่ าใหผู้บ้รโิภค
เลอืกสถานีบรกิารน ้ามนัคอื มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพสูง มคีวามสะดวกสบายในการใช้บรกิาร รวมถงึ
สถานีบรกิารน ้ามนันัน้สามารถตอบโจทย์การใชง้านได้อย่างครบครนั  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภค เชลล์จงึมกีารปรบัปรุงรูปแบบสถานีบรกิารน ้ามนัใหม้ลีกัษณะทางกายภาพทีดู่ดขี ึน้และใหม้คีวามครบ
วงจรมากยิง่ขึน้ และเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ท าใหก้ลบัมาใชบ้รกิารทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลอ์กี และ
ส่งผลท าใหม้คีวามถี่ในการมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่หากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นลกัษณะทางกายภาพนี้มากขึน้ กจ็ะสง่ผลท าใหม้พีฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลลใ์นดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) เพิม่ขึน้ดว้ย  
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคนอื่นๆ (2541) กล่าวว่า การสร้างและน าเสนอลักษณะ             
ทางกายภาพ เป็นการพฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร โดยการสรา้งคุณภาพรวม เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่  
สภาพแวดล้อมของสถานที่ใหบ้รกิาร การออกแบบตกแต่ง และแบ่งส่วนการใชพ้ื้นทีใ่นอาคาร การดูแลเอาใจใส่              
ในความเป็นอยู่ และทรพัย์สนิของลูกค้าให้มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ และลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ ที่สามารถ
ดงึดดูใจลกูคา้ได ้ 

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเติมน ้ามนั
เชือ้เพลงิของผูบ้รโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการ
เตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปรมิาณ
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ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิ มกัขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและปรมิาณการใช้รถของผู้บรโิภคแต่ละคนมากกว่ าปัจจยั           
สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ เช่นหากผูบ้รโิภคตอ้งเดนิทางบ่อยหรอืเดนิทางไกล กม็กัจะ
เติมน ้ามนัเชื้อเพลิงในปริมาณที่มาก แต่ถ้าใช้รถน้อยหรอืเดินทางไม่ไกล ผู้บริโภคก็อาจเติมน ้ามัน้ในปรมิาณ              
ที่น้อยกว่า ประกอบกบัผู้บริโภคบางคนอาจมกีารจ ากดังบประมาณในการเติมน ้ามนัในแต่ละเดือนที่ผู้บรโิภค
ก าหนดไว้ ซึ่งถึงแม้ว่าลกัษณะทางกายภาพของสถานีบรกิารน ้ามนัจะดแีค่ไหนแต่กอ็าจไม่มผีลต่อปรมิาณของ
น ้ามนัทีเ่ตมิในแต่ละครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลลีารตัน์ สทุธนุ่ิน (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต ์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ชบ้รกิาร
ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าด้านกระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์จากศูนย์บริการ Green Wash ของผู้ใช้บรกิาร            
ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของ
ผู้บรโิภคที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิง               
ทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง เนื่องจากในปัจจุบนัลูกค้าส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคัญกบัเรื่องเวลาและความ
สะดวกสบายเป็นส าคญั สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์จงึมุ่งเน้นใหค้วามส าคญัในด้านนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และจัดให้มีกระบวนการบริการที่รวดเร็ว โดยสถานีบริการน ้ามันเชลล์จะมีระบบ 
Automation ทีใ่ชใ้นการควบคุมการใหบ้รกิารในการเตมิน ้ามนัของตูจ้่ายน ้ามนั โดยขอ้มูลจากตู้จ่ายน ้ามนัจะมกีาร
เชื่อมต่ออตัโนมตัไิปยงัเครื่องรูดบตัรเครดติ และระบบการออกใบก ากบัภาษี ท าใหก้ระบวนการช าระเงนิและการ
ออกใบก ากบัภาษมีคีวามถูกตอ้งและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ และกลบัมา
ใช้บริการที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์อีก ซึ่งหากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด                   
ดา้นกระบวนการนี้มากขึน้ กจ็ะส่งผลท าใหม้ีพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลิงของผูบ้รโิภคทีส่ถานีบรกิารน ้ามนั
เชลล์ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามนัเชลล์ (ครัง้/เดือน) เพิ่มขึ้นด้วย                    
ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) กล่าวว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) หมายถงึขัน้ตอนในการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ซึง่จะต้องถูกต้อง รวดเรว็ เป็นทีพ่อใจ
และประทบัใจในความรู้สกึของผูบ้รโิภค ซึ่งเป็นการอาศยักระบวนการบางอย่างเพื่อจดัส่งผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง  

สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิของ
ผู้บริโภคที่สถานีบริการน ้ ามันเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเติม                    
น ้ามนัเชื้อเพลงิที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากปรมิาณ             
ในการเติมน ้ามนัเชื้อเพลงิ มกัขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและปรมิาณการใช้รถของผู้บรโิภคแต่ละคนมากกว่าปัจจยั              
ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ เช่นหากผู้บรโิภคต้องเดนิทางบ่อยหรอืเดนิทางไกล กม็กัจะเติม
น ้ามนัเชือ้เพลงิในปรมิาณทีม่าก แต่ถา้ใชร้ถน้อยหรอืเดนิทางไม่ไกล ผูบ้รโิภคกอ็าจเตมิน ้ามนัในปรมิาณทีน้่อยกวา่ 
ประกอบกบัผู้บริโภคบางคนอาจมีการจ ากัดงบประมาณในการเติมน ้ามนัในแต่ละเดือนที่ผู้บริโภคก าหนดไว้               
ซึง่ถงึแมว้่าทางสถานีบรกิารน ้ามนัจะมกีารบรกิารที่รวดเรว็หรอืมกีระบวนการในการใหบ้รกิารทีด่ ีแต่กอ็าจไม่มผีล
ต่อปรมิาณของน ้ามนัทีเ่ตมิในแต่ละครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกราช รุ่งเรอืงผล (2556) ศกึษาเรื่องความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสถานีบริการน ้ามนัแบบครบวงจร ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจต่อสว่นประสม
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ทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการบรกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ในสถานีบรกิารน ้ามนัแบบครบวงจรของ ปตท. เป็นเงนิกีบ่าท 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่ได้จากศึกษาครัง้นี้มาใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน                   

เพื่อก าหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ ์เกดิความประทบัใจ รกั ซื่อสตัย ์ซือ้สนิคา้อย่างสม ่าเสมอและไม่เปลีย่น
ใจไปซื้อสนิค้าอื่น โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าผู้บริโภคที่มพีฤติกรรมการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงที่สถานีบรกิาร
น ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ 
(ครัง้/เดอืน) มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศชาย มอีายุมากกว่า 50 ปี มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพี
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท และผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรม 
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการ
เตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์(บาท/ครัง้) มากทีสุ่ดไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31-40 ปี มสีถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป  
 

2. ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน และจากผลการวิจัย 

ผูป้ระกอบการควรเรยีงล าดบัตามระดบัความส าคญัดงันี้ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ ์
ผู้ประกอบการควรเน้น การสร้างความมัน่ใจในผลติภณัฑ์ให้กบัผู้บรโิภคมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะทางด้าน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการควรมีการวิจยัและการพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การ
น าเสนอสนิค้าน ้ามนัเชื้อเพลงิในเกรดพรเีมียมคุณภาพสูง เพื่อสร้างความแตกต่างในผลติภณัฑ์ของตนเองกบั
บรษิทัคู่แขง่ ซึง่การพฒันาจะท าใหผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดม้คีุณสมบตัเิด่น สามารถแขง่ขนัในตลาดและสามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้และผูป้ระกอบการควรเน้นรกัษาคุณภาพของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกๆ ชนิดใหค้งที ่และ
ได้มาตรฐานตามขอ้ก าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน ไม่ควรละเลยการสร้างความเชื่อมัน่ในความคดิของผูบ้รโิภค 
เพราะคุณภาพของน ้ามนัเชือ้เพลงิเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความไวว้างใจ และเกดิความภกัดใีนการเตมิ
น ้ ามันที่สถานีบริการน ้ ามันนัน้ๆ เป็นประจ า รวมทัง้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าให้มี                
ความน่าเชื่อถอืในดา้นอื่นๆ ร่วมดว้ย เช่นดา้นราคา คุณภาพการบรกิาร และความซื่อสตัยต่์อผูบ้รโิภค เป็นตน้   

ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา  
ผู้ประกอบการควรเน้นการสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคใหร้บัรู้และเขา้ใจเกี่ยวกบัระดบัราคาของน ้ามนัเชือ้เพลงิ

เชลลใ์หถู้กต้อง คอืน ้ามนัเกรดทัว่ไป เช่น เชลลฟิ์วเซฟดเีซล เชลล ์E20 แก๊สโซฮอล์ เชลลฟิ์วเซฟแก๊สโซฮอล ์91 
ของสถานีบริการน ้ามนัเชลล์ จะมีระดบัราคาที่ไม่แตกต่างจากสถานีบริการน ้ามนัคู่แข่งอื่นๆ แต่ส าหรบัน ้ามนั
เชือ้เพลงิเกรดพรเีมยีม เช่น เชลล ์วี-เพาเวอร ์ไนโตร+ ดเีซล และเชลล ์วี-เพาเวอร ์ไนโตร+ แก๊สโซฮอล ์95 จะมี
ระดบัราคาทีส่งูกว่าน ้ามนัเกรดทัว่ไป ซึง่ผูบ้รโิภคบางคนอาจยงัไม่ทราบหรอืยงัไม่เขา้ใจ จงึท าใหเ้กดิความสบัสน
และเขา้ใจว่าระดบัราคาของสถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ สูงกว่าสถานีบรกิารน ้ามนัคู่แข่งอื่นๆ ท าให้ไม่อยากมาใช้
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บรกิารที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล์ และผู้ประกอบการควรเน้นการสื่อสารให้ผู้บรโิภครบัรู้ถึงความคุ้มค่าทางดา้น
ราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของผลติภณัฑด์า้นต่างๆ และตราสนิคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภครูส้กึถงึความคุม้ค่าทีจ่ะได้รบั
จากการเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิเชลลเ์มื่อเทยีบกบัจ านวนเงนิทีเ่สยีไป เมื่อผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความคุม้ค่าทีจ่ะไดร้บั และ
มีความเข้าใจเกี่ยวกบัระดบัราคาของสถานีบริการน ้ามนัเชลล์ที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม             
การเตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้   

ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ผูป้ระกอบการควรมนีโยบายเพิม่สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากขึน้ ควรตัง้อยู่บนถนน

ทีม่กีารสญัจรของรถยนต์เป็นจ านวนมาก หรอืเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในย่านทีม่คีวามเจรญิ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามสะดวก
ในการใชบ้รกิารมากขึน้ และควรปรบัปรุงทางเขา้-ออก สถานีบรกิารน ้ามนัเชลล ์ใหม้ขีนาดทีก่วา้งขึน้ และควรมี
ป้ายบอกชดัเจน เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน และเขา้ -ออกไดส้ะดวกยิง่ขึน้  และควรมกีารพฒันา           
จุดหัวจ่ายน ้ามันให้มีระดับความเร็วในการจ่ายน ้ามันที่เร็วขึ้น เพื่อลดเวลาในการรอคอยให้น้อยลงกว่าเดิม 
นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลท์ุกๆ สถานี ใหม้บีรกิารทีห่ลากหลายและครบครนั
เพิม่ขึน้ เช่นมรี้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าต่างๆ ที่น่าสนใจ และควรมสีถานที่พกัผ่อนหรือ             
นัง่พกัระหว่างการเดนิทาง เพื่อใหร้องรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบถว้น   

ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดมากขึ้น  ควรมีการโฆษณา ประชาสมัพันธ์                

เพื่อน าเสนอเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในสถานีบรกิารน ้ามนัแบบเป็นแบบแผน อาจโดยการเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หรอืสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึง่นโยบายเรื่องการสื่อสารทางการตลาดนี้ควรจะต้องมคีวาม
ชดัเจนและมคีวามต่อเนื่อง เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจ าได ้และท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า  
ซึง่จะเป็นตวัผลกัดนัใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ท าใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารบ่อยขึน้ และยงัช่วยสรา้งภาพพจน์             
ทีด่ใีหก้บัองคก์รอกีดว้ย นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วยในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสาร โปรโมชัน่ต่างๆ เช่นการพฒันา Application บนมอืถอืเพื่อใหเ้ขา้ถงึตวัลกูคา้ไดโ้ดยตรงและรวดเรว็ 

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ  
ผู้ประกอบการควรหาแนวทางและกลยุทธ์ทางด้านลกัษณะทางกายภาพ ที่ใช้ดึงดูดใจผู้บริโภคเพื่อให้

ผู้บริโภคมองเหน็ภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างชดัเจน เพื่อกระตุ้นและจูงใจ                
ใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลเ์พิม่มากขึน้ เช่น ควรจดัแบ่งพืน้ทีภ่ายในสถานีบรกิารน ้ามนัใหม้ี
ความเป็นสดัส่วนและเหมาะสม ควรให้ความส าคญักบัเรื่องความสะอาดของสถานีบริการให้มากกว่านี้ ควรมี                 
ป้ายบอกต าแหน่งจุดทีใ่หบ้รกิารต่างๆ อย่างชดัเจน ป้ายสถานีบรกิาร ควรมคีวามโดดเด่นมากกว่านี้ ควรปรบัปรุง
หอ้งน ้าใหส้ะอาดและมจี านวนทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค รา้นคา้สะดวกซือ้ SHELL SELECT ควรมี
การปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ ด้านความสะอาดของร้านค้า ความหลากหลาย ความสดใหม่ และราคาของสนิค้าให้มี  
ความเหมาะสม นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรรวบรวมรา้นค้าพนัธมติร ให้มาอยู่ในสถานีบรกิารน ้ามนั เนื่องจาก            
ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคม ีLife style ทีน่ิยมความสะดวกสบาย หากผูป้ระกอบการสามารถรวบรวมพนัธมติรทางการคา้
มาอยู่ในสถานีบรกิาร กจ็ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้  

ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ  
ผูป้ระกอบการควรเน้นการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานดา้นกระบวนการ ของสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลใ์หด้ี

อยู่เสมอ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจ ประหยดัเวลา และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่าง
เหมาะสม และเพื่อการพฒันาด้านกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการควรมีการปรบัปรุงด้านกระบวนการ               
รบัช าระเงนิและออกใบก ากบัภาษีใหร้วดเรว็ขึน้ เช่น อาจจะใชเ้ครื่องรูดบตัรเครดติแบบพกพาส าหรบัใหบ้รกิาร            
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แก่ผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ และเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจมากขึน้ว่าบตัรเครดิต
จะไม่ถูกน าไปคดัลอกขอ้มูลในแถบแม่เหลก็ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรจดัท า Application ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็น
สมาชิกบตัร Shell Club Smart ในโทรศพัท์มอืถือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม และประวตัิการเติม
น ้ามนัยอ้นหลงัไดง้่ายขึน้  

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร  
ผู้ประกอบการควรหาแนวทางและกลยุทธ์ทางด้านบุคลากร เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั

ผูบ้รโิภค เพื่อกระตุ้นและจูงใจใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิารสถานีบรกิารน ้ามนัเชลลม์ากขึน้ เช่น ควรมกีารพฒันาและ
รกัษาระบบการคดัเลอืกพนกังานเขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งตามคุณสมบตันิัน้ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเตม็
ไปด้วยประสทิธภิาพ มกีารจดัอบรมใหก้บัพนักงาน การพฒันาความรู้ และมุ่งเน้นพฒันาฝึกอบรมบุคลากรใหม้ี
คุณสมบตัิในด้านการบริการที่ดีเยี่ยม เช่นการมี Service mind การสร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added หรือบริการ             
หลงัการขาย เพราะพนักงานเปรียบเหมอืนกลไกด่านแรกที่จะสร้างความประทบัใจและเป็นองค์ประกอบหนึ่ง                 
ที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจใช้บริการหรอืไม่ก็ได้  เมื่อผู้บริโภคเกดิความพึงพอใจและประทบัใจ              
ในการบรกิาร กท็ าใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รบัความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์             
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัครัง้นี้ 
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