
บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการ สถานีบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวน

จํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคาตอการใชบริการของสถานีบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีมาใช
บริการเติมน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีสถานบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 ตัวอยาง พรอมท้ังศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก จาก
หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ และเอกสารตางๆ โดยขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
คาสถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ
คนพบ และขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ไดดังนี้  

 
สรุปผลการศึกษา 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 65.5 อายุ 31-40 
ป รอยละ 32.0 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รอยละ 37.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รอยละ 31.0 รายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 32.5 ความถ่ีในการเติมน้ํามันโดยเฉล่ีย
ใน 1 เดือนมากท่ีสุด คือ 3-4 คร้ัง รอยละ 40.5  

โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีประเภทรถท่ีใชเปนรถจักรยานยนต ประเภทของน้ํามันท่ีเติม
บอยท่ีสุด  คือ ฟวเซฟ แกสโซฮอล 91 รอยละ 40.0 การเติมน้ํามันโดยเฉล่ียตอคร้ัง คือ นอยกวา 100 
บาท รอยละ 71.7 ผูตอบแบบสอบถามประเภทรถที่ใชเปนรถยนต ประเภทของน้ํามันท่ีเติมบอย
ท่ีสุด  คือ วี-เพาเวอร ดีเซล (ดีเซลเกรดพรีเมียม) รอยละ 33.6  การเติมน้ํามันโดยเฉล่ียตอคร้ัง  คือ 
มากกวา 900 บาท รอยละ 28.6 เหตุผลท่ีเลือกใชบริการมากท่ีสุดคือ ใกลบาน/ท่ีทํางาน/สถานศึกษา 
และเช่ือม่ันในคุณภาพน้ํามันเทากัน คือ รอยละ 57.5 
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 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และการใหระดับความสําคัญของลูกคา ตอการใช
บริการสถานีบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.18) ปจจัย

ยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือเสียง/ภาพลักษณของสถานีบริการน้ํามัน (คาเฉล่ีย 4.59) 
และปจจัยยอยท่ีมีคา เฉล่ีย ตํ่า ท่ีสุด  คือ  การมีบริการลาง  อัด  ฉีด / เปล่ียนถายน้ํ ามันเคร่ือง          
(คาเฉล่ีย 3.54) 

สวนระดับความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54) ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือเสียง/ภาพลักษณของ
สถานีบริการน้ํามัน และความนาเช่ือถือของคุณภาพน้ํามัน (คาเฉล่ีย 4.20) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ต่ําท่ีสุด คือ การมีรานสะดวกซ้ือไวบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน (คาเฉล่ีย 2.48) 
 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานผลิตภัณฑ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญ ในเกือบทุกปจจัยยอย 
โดยเฉพาะ ปจจัยยอยในดานการมีรานสะดวกซ้ือไวบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน ท่ีมีระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย และเปนปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดในปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ปจจัยดานราคา  
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.29) ปจจัย
ยอย ท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด คือราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํามัน    
(คุณภาพของน้ํามัน เชน ความประหยัด ความแรง) (คาเฉล่ีย 4.79) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
คือ มีการรับชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 3.36) 
 สวนระดับความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.72) ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํามัน (คุณภาพของนํ้ามัน เชน ความประหยัด ความแรง) (คาเฉล่ีย 4.15) 
และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 3.46) 

 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานราคา พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญในเกือบทุกปจจัยยอย 
โดยเฉพาะปจจัยยอยในดาน ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ ใหระดับความสําคัญอยูในระดับ
มากท่ีสุด แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดใน
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
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 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.71) 
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคา เฉล่ียสูงสุด  คือ  ความเพียงพอของจํานวนหัวจายน้ํ า มัน          
(คาเฉล่ีย 4.79) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ มีปายบอกทําเลที่ตั้งอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.58) 
 สวนระดับความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.19) ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความเพียงพอของจํานวน
หัวจายน้ํามัน (คาเฉลี่ย 4.34) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ มีปายบอกทําเลที่ตั้งอยางชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 3.95) 

 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญในทุกปจจัย
ยอย โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ือง มีปายบอกทําเลท่ีตั้งอยางชัดเจน ท่ีมีระดับความสําคัญอยูในระดับ
มากท่ีสุด แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดในปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.03)  
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานขายใหคําแนะนําและเสนอขายในผลิตภัณฑ
ท่ีเหมาะสมกับรถของทาน (คาเฉลี่ย 4.64) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ การจัดรายการชิง
โชค (คาเฉล่ีย 3.13) 
 สวนระดับความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม มีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47)  ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานขายให
คําแนะนํา และเสนอขายในผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับรถของทาน (คาเฉล่ีย 3.81) และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การจัดรายการชิงโชค (คาเฉล่ีย  2.91) 

 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญ ในเกือบทุก
ปจจัยยอย  โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ือง การใหความชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน ท่ีมีระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง   

 ปจจัยดานบุคลากร 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.65) 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานมีความถูกตองในการใหบริการ เชน การ
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เติมน้ํามันครบตามปริมาณ และประเภทน้ํามันท่ีถูกตอง (คาเฉล่ีย 4.78) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด  คือ พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.39) 

 สวนระดับความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก  (คาเฉล่ีย 3.53) ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีความถูกตองใน
การใหบริการ เชน การเติมน้ํามันครบตามปริมาณ และประเภทน้ํามันท่ีถูกตอง (คาเฉล่ีย  3.92) และ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  คือ พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม และมีมารยาทในการตอนรับ 
และการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.09) 

 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญเกือบทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะ
ปจจัยยอยเร่ืองพนักงานมีความสุภาพ ออนนอม และมีมารยาทในการตอนรับ และการใหบริการ ท่ี
มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดในปจจัยดานบุคลากร 
 ปจจัยดานกระบวนการ 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.62) 
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ข้ันตอนในการเติมน้ํามัน  มีความถูกตอง        
(คาเฉล่ีย 4.81) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ข้ันตอนในการออกใบเสร็จ มีความรวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 4.32) 
 สวนระดับความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.41) ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ข้ันตอนในการเติม
น้ํามัน มีความรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.73) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ข้ันตอนในการออก
ใบเสร็จ มีความรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 3.14) 

 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญในทุกปจจัยยอย 
โดยเฉพาะปจจัยยอยดาน ข้ันตอนในการออกใบเสร็จมีความรวดเร็ว ท่ีมีระดับความสําคัญในระดับ
มาก แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดในปจจัยดาน
กระบวนการ 
 ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.25)  
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดของหองน้ําภายในสถานีบริการ 
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(คาเฉล่ีย 4.81) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ความกวางขวางของสถานีบริการน้ํามัน 
(คาเฉล่ีย 3.61) 
 สวนระดับความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย ใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.73) ปจจัยยอยท่ีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดของหองน้ํา
ภายในสถานีบริการ (คาเฉล่ีย 4.01) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ความกวางขวางของสถานี
บริการน้ํามัน (คาเฉล่ีย 3.38) 

 สรุประดับความสําคัญเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในปจจัยดานหลักฐานทาง
กายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญ ในเกือบทุก
ปจจัยยอย โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ือง ความกวางขวางของสถานีบริการน้ํามัน ท่ีมีระดับความสําคัญ
ในระดับมาก แตระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดใน
ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพ 
 
 สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบวา มีผูตอบแบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหา และขอเสนอแนะท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรกไดแก เร่ืองควรมีรานสะดวกซ้ือภายใน
ปมน้ํามัน จํานวน 14 ราย รองลงมาคือ ควรมีปายเชลลท่ีมีขนาดใหญ และสูงกวานี้เพ่ือใหสามารถ
เห็นไดเดนชัดจากระยะไกล จํานวน 6 ราย และ พนักงานบางคนพูดไมชัดทําใหมีปญหาในการ
ส่ือสาร จํานวน 5 ราย  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามันเชลล หาง
หุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของลูกคา (Customer Satisfaction) และใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing 
Mix) นั้น สามารถอภิปรายในรายละเอียดของแตละปจจัย โดยใชวิธีการจัดลําดับคาเฉล่ียความพึง
พอใจจากนอยไปมากเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยยอยดังแสดงในตารางท่ี 70 ได
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 70 ตารางสรุปการแสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคา เปรียบเทียบกับการใหระดับ
ความสําคัญตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยเรียงลําดับจากความพึงพอใจนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด 
 

 ความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
1 การมีรานสะดวกซื้อไวบริการภายใน

สถานีบริการนํ้ามัน 
ผลิตภัณฑ 2.48 นอย 4.58 มากที่สุด 

2 การจัดรายการชิงโชค การสงเสริม
การตลาด 

2.91 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 

3 การมีบริการลาง อัด ฉีด / เปล่ียนถาย
นํ้ามันเครื่อง 

ผลิตภัณฑ 3.07 ปานกลาง 3.54 มาก 

4 พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม และมี
มารยาทในการตอนรับ และการ
ใหบริการ 

บุคลากร 3.09 ปานกลาง 4.64 มากที่สุด 

5 ขั้นตอนในการออกใบเสร็จ มีความ
รวดเร็ว 

กระบวนการ 3.14 ปานกลาง 4.32 มาก 

6 ขั้นตอนในการรับ และทอนเงิน มีความ
รวดเร็ว 

กระบวนการ 3.20 ปานกลาง 4.79 มากที่สุด 

7 การมีบริการเช็ดกระจก และเติมลม ผลิตภัณฑ 3.20 ปานกลาง 3.59 มาก 

8 ขั้นตอนในการออกใบเสร็จ มีความถูก
ตอง  

กระบวนการ 3.21 ปานกลาง 4.39 มาก 

9 การใหความชวยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน 

การสงเสริม
การตลาด 

3.27 ปานกลาง 3.71 มาก 

10 พนักงานมีความกระตือรือรน/รวดเร็ว 
ในการใหบริการ 

บุคลากร 3.34 ปานกลาง 4.71 มากที่สุด 

11 พนักงานมีความซื่อสัตย และไววางใจ
ไดในการใหบริการ เชน การรับ และ
ทอนเงิน เปนตน 

บุคลากร 3.36 ปานกลาง 4.72 มากที่สุด 

12 ความกวางขวางของสถานีบริการนํ้ามัน หลักฐานทาง
กายภาพ 

3.38 ปานกลาง 3.61 มาก 

13 ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่นๆ ราคา 3.46 ปานกลาง 4.71 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 70 (ตอ) ตารางสรุปการแสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคา เปรียบเทียบกับการใหระดับ
ความสําคัญตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม โดยเรียงลําดับจากความพึงพอใจนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด 

 

 ความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
14 เมื่อมีผลิตภัณฑใหม มีการจัดงานเพื่อ

ประชาสัมพันธ แนะนําใหความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑใหมแกลูกคา 

 
การสงเสริม
การตลาด 

 
3.46 

 
ปานกลาง 

 
4.26 

 
มาก 

15 ขั้นตอนในการรับ และทอนเงิน มี
ความถูกตอง  

กระบวนการ 3.47 ปานกลาง 4.67 มากที่สุด 

16 มีการรับชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต ราคา 3.56 มาก 3.36 ปานกลาง 

17 พนักงานบุคลิกภาพดี แตงกายสะอาด 
เรียบรอย 

บุคลากร 3.61 มาก 4.66 มากที่สุด 

18 ความสวยงามของการออกแบบตกแตง
สถานท่ีภายในสถานีบริการนํ้ามัน 

หลักฐานทาง
กายภาพ 

3.64 มาก 4.02 มาก 

19 การโฆษณาตามสื่อตางๆ ของสถานี
บริการนํ้ามันเชลล เชน โทรทัศน, วิทยุ 
และหนังสือพิมพ 

การสงเสริม
การตลาด 

3.65 มาก 4.05 มาก 

20 ความเพียงพอของหองนํ้า หลักฐานทาง
กายภาพ 

3.66 มาก 4.74 มากที่สุด 

21 ขั้นตอนในการเติมนํ้ามัน มีความถูกตอง  กระบวนการ 3.72 มาก 4.81 มากที่สุด 

22 ขั้นตอนในการเติมนํ้ามัน มีความ
รวดเร็ว 

กระบวนการ 3.73 มาก 4.74 มากที่สุด 

23 การแจกของแถม เชน นํ้าด่ืม, กระบอก
นํ้า, โคก และ กระดาษทิชชู เปนตน 

การสงเสริม
การตลาด 

3.73 มาก 4.40 มาก 

24 ความสะดวกของชองทางเขา-ออก ของ
สถานีบริการนํ้ามัน 

หลักฐานทาง
กายภาพ 

3.79 มาก 4.08 มาก 

25 พนักงานขายใหคําแนะนํา และเสนอ
ขายในผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับรถของ
ทาน 

การสงเสริม
การตลาด 

3.81 มาก 4.64 มากที่สุด 

26 พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการ
ใหบริการ 

บุคลากร 3.88 มาก 4.39 มาก 
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ตารางท่ี 70 (ตอ) ตารางสรุปการแสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคา เปรียบเทียบกับการใหระดับ
ความสําคัญตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามันเชลล หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม โดยเรียงลําดับจากความพึงพอใจนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด 

 
 

ความพึงพอใจ ระดับความสําคัญ 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
27 พนักงานมีความถูกตองในการ

ใหบริการ เชน การเติมนํ้ามันครบตาม
ปริมาณ และประเภทนํ้ามันที่ถูกตอง 

บุคลากร 3.92 มาก 4.78 มากที่สุด 

28 ความสะอาด และความเปนระเบียบของ
สถานีบริการ 

หลักฐานทาง
กายภาพ 

3.93 มาก 4.27 มาก 

29 มีปายบอกทําเลที่ต้ังอยางชัดเจน ชองทางการ
จัดจําหนาย 

3.95 มาก 4.58 มากที่สุด 

30 ความสะอาดของหองนํ้าภายในสถานี
บริการ 

หลักฐานทาง
กายภาพ 

4.01 มาก 4.81 มากที่สุด 

31 ชนิดของนํ้ามันที่มีจําหนาย ผลิตภัณฑ 4.13 มาก 4.27 มาก 

32 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพนํ้ามัน(คุณภาพของนํ้ามัน เชน 
ความประหยัด ความแรง) 

ราคา 4.15 มาก 4.79 มากที่สุด 

33 ช่ือเสียง/ภาพลักษณของสถานีบริการ
นํ้ามัน 

ผลิตภัณฑ 4.20 มาก 4.59 มากที่สุด 

34 ความนาเช่ือถือของคุณภาพน้ํามัน ผลิตภัณฑ 4.20 มาก 4.52 มากที่สุด 

35 อยูในทําเลที่สะดวกตอการรับบริการ ชองทางการ
จัดจําหนาย 

4.28 มาก 4.78 มากที่สุด 

36 ความเพียงพอของจํานวนหัวจายนํ้ามัน ชองทางการ
จัดจําหนาย 

4.34 มาก 4.79 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 70 สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

 ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน

ผลิตภัณฑ ในเร่ืองช่ือเสียง / ภาพลักษณของสถานีบริการน้ํามัน ในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับแรก 
ในขณะที่ผลการศึกษาของ วรรัตน ภาณุภาส (2550) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมี



  
107 

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ํามันท่ีตั้งอยูริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึง
ผลการศึกษาพบวาลูกคาใหระดับความสําคัญในปจจัยยอยเร่ือง ความนาเช่ือถือของคุณภาพน้ํามัน 
ในระดับมาก เปนอันดับแรก 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑ ในเร่ืองการมีรานสะดวกซ้ือไวบริการภายในสถานีบริการนํ้ามัน ในระดับนอย และมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุดเปนลําดับแรก ในขณะท่ี คาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอ
ปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมากท่ีสุด อีกท้ังยังสอดคลองกับปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถามในเร่ืองควรมีรานสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ํามัน ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ีทางสถานี
บริการ ควรพิจารณาใหความสําคัญในการปรับปรุงแกไข โดยเรงดวนมาเปนอันดับแรก 
 สวนปจจัยยอยเร่ือง การมีบริการลาง อัด ฉีด / เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง และการมีบริการ
เช็ดกระจก และเติมลม เปนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ี 
คาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมาก ดังนั้นจึงควรให
ความสําคัญในการปรับปรุงแกไข 
 ดานบุคลากร 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากร
ในเร่ือง พนักงานมีความซ่ือสัตย และไววางใจไดในการใหบริการ เชนการรับ และทอนเงิน เปนตน 
อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรัตน ภาณุภาส (2550) ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรในเร่ือง ความซ่ือสัตย และ
ไววางใจไดในการใหบริการของพนักงาน เชนการรับ และการทอนเงิน อยูในระดับมาก เปนอันดับ
แรก 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
บุคลากร ในเร่ืองพนักงานมีความสุภาพ ออนนอม และมีมารยาทในการตอนรับ และการใหบริการ 
พนักงานมีความกระตือรือรน/รวดเร็ว ในการใหบริการ และพนักงานมีความซ่ือสัตยและไววางใจ
ไดในการใหบริการ เชน การรับ และทอนเงิน เปนตน อยูในระดับปานกลาง ในขณะที่คาเฉล่ีย
ระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมากท่ีสุด อีกท้ังยังสอดคลองกับ
ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองพนักงานขาดความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ และพนักงานขาดความสุภาพ ออนนอมในการใหบริการ ดังนั้นทางสถานีจึงควรให
ความสําคัญสําหรับการปรับปรุงแกไขในเร่ืองดังกลาว 
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 ดานกระบวนการ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
กระบวนการในเร่ือง ข้ันตอนในการเติมน้ํามันมีความถูกตอง อยูในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับแรก 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  วรรัตน  ภาณุภาส (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรในเร่ือง ความถูกตองในการเติมน้ํามัน อยูใน
ระดับมาก เปนอันดับแรก 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
กระบวนการ ในเร่ืองข้ันตอนในการรับ และทอนเงินมีความถูกตอง ข้ันตอนในการรับ และทอนเงิน 
มีความรวดเร็ว ข้ันตอนในการออกใบเสร็จมีความถูกตอง และขั้นตอนในการออกใบเสร็จมีความ
รวดเร็ว อยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ 
อยูในระดับมาก และมากท่ีสุด ดังนั้นทางสถานีจึงควรใหความสําคัญสําหรับการปรับปรุงแกไขใน
เร่ืองดังกลาว 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดในเร่ือง การแจกของแถม เชน น้ําดื่ม, กระบอกน้ํา, โคก และกระดาษทิชชู เปนตน 
อยูในระดับมาก ในขณะท่ีผลการศึกษาของ วรรัตน ภาณุภาส (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ลูกคา
ใหระดับความสําคัญในปจจัยยอยเร่ือง การแจกของแถมใหทันทีท่ีใชบริการ อยูในระดับปานกลาง 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาด ในเร่ืองการใหความชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน และเม่ือมีผลิตภัณฑใหมมีการ
จัดงานเพ่ือประชาสัมพันธ แนะนําใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมแกลูกคา อยูในระดับปานกลาง 
ในขณะท่ีคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมาก ดังนั้นทาง
สถานีจึงควรใหความสําคัญสําหรับการปรับปรุงแกไขในเร่ืองดังกลาว  
 ดานราคา 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาใน
เร่ืองราคาน้ํามันเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํามัน ในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรก ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรัตน ภาณุภาส (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวาลูกคาใหระดับ
ความสําคัญในปจจัยยอยเร่ือง ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํามัน อยูในระดับมาก เปนอันดับ
แรก 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
ราคาในเร่ือง ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง ในขณะที่คาเฉล่ียระดับ
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ความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นทางสถานีจึงควรให
ความสําคัญสําหรับการปรับปรุงแกไขในเร่ืองดังกลาว 
 ดานหลักฐานทางกายภาพ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
หลักฐานทางกายภาพในเร่ือง ความสะอาดของหองน้ําภายในสถานีบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 
เปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรัตน ภาณุภาส (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวาอยู
ในระดับมาก เปนลําดับแรก 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
หลักฐานทางกายภาพ ในเร่ืองความกวางขวางของสถานีบริการน้ํามัน อยูในระดับปานกลาง 
ในขณะท่ีคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมาก ดังนั้นทาง
สถานีจึงควรใหความสําคัญสําหรับการปรับปรุงแกไขในเร่ืองดังกลาว  
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ในเร่ืองความเพียงพอของจํานวนหัวจายน้ํามัน อยูในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับ
แรก ในขณะท่ีผลการศึกษาของ วรรัตน ภาณุภาส (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ลูกคาใหระดับ
ความสําคัญในปจจัยยอยเร่ือง อยูในทําเลที่สะดวกตอการรับบริการในระดับมาก เปนอันดับแรก 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
ชองทางการจัดจําหนายในเร่ือง มีปายบอกทําเลที่ตั้งอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ในขณะท่ีคาเฉล่ีย
ระดับความสําคัญท่ีลูกคาใหตอปจจัยยอยในเร่ืองนี้ อยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นทางสถานีจึงควรให
ความสําคัญสําหรับการปรับปรุงแกไขในเร่ืองดังกลาว  
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามันเชลล
หางหุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้  
 1. เพศชายมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ในเร่ืองการมีรานสะดวก
ซ้ือไวบริการภายในสถานีบริการนํ้ามันในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับเพศหญิง ท่ีมีความพึง
พอใจอยูในระดับนอย 
 2. เพศชายมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานราคาในเร่ือง ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับ
ยี่หออ่ืนๆ และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด เร่ือง เม่ือมีผลิตภัณฑใหมมีการจัดงานเพ่ือ
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ประชาสัมพันธแนะนําใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมแกลูกคา ในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับ
เพศหญิง ท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 3. เพศชายมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานกระบวนการ ในเร่ืองข้ันตอนในการ
รับ และทอนเงินมีความถูกตอง ในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับเพศหญิง ท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง 
 4. เพศชายใหระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในเร่ือง ความนาเช่ือถือของ
คุณภาพน้ํามันอยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับเพศหญิง ท่ีใหระดับความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
 5. เพศชายใหระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในเร่ือง การมีบริการลาง อัด 
ฉีด / เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับเพศหญิง ท่ีใหระดับความสําคัญ
อยูในระดับมาก 
 6. อาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ เร่ือง ช่ือเสียง/ภาพลักษณ
ของสถานีบริการน้ํามัน อยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีใหระดับความสําคัญอยูในระดับ
มากท่ีสุด 
 7. อาชีพขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญในปจจัยยอยดานราคา 
เร่ือง ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ ในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีใหความสําคัญอยู
ในระดับมากท่ีสุด 
 8. อาชีพขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดเร่ือง 
พนักงานขายใหคําแนะนํา และเสนอขายในผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับรถของทาน อยูในระดับมาก 
ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
 9. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
เร่ือง การจัดรายการชิงโชค อยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีใหความสําคัญอยูในระดับ
ปานกลาง 
 10. อาชีพเจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากร เร่ืองพนักงานมีความ
กระตือรือรน / รวดเร็วในการใหบริการ ในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีใหความสําคัญใน
ระดับมากท่ีสุด 
 11. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการในเร่ือง 
ข้ันตอนในการออกใบเสร็จมีความถูกตองในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืนท่ีให
ความสําคัญอยูในระดับมาก 



  
111 

 12. อาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานหลักฐานทางกายภาพในเร่ือง ความ
กวางขวางของสถานีบริการน้ํามัน ในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืนท่ีใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก 
 13. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑเร่ือง 
ชนิดของน้ํามันท่ีมีจําหนาย อยูในระดับปานกลาง และอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑเร่ือง ชนิดของน้ํามันท่ีมีจําหนาย มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 14. อาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายเร่ือง 
อยูในทําเลที่สะดวกตอการรับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 
 15. อาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดเร่ือง 
การโฆษณาตามส่ือตางๆ ของสถานีบริการนํ้ามันเชลล เชน โทรทัศน, วิทยุ และหนังสือพิมพ อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมีระดับความ
พึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด เร่ืองการใหความชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน ใน
ระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 16. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานบุคลากรเร่ือง 
พนักงานมีความกระตือรือรน / รวดเร็วในการใหบริการ ในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และมีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานบุคลากร
เร่ือง พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ ในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 17. อาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานกระบวนการ เร่ืองข้ันตอน
ในการเติมน้ํามันมีความถูกตอง ในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก 
 18. อาชีพขาราชการ มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานหลักฐานทางกายภาพ เร่ือง
ความเพียงพอของหองน้ํา ในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานหลักฐานทางกายภาพ เร่ืองความกวางขวาง
ของสถานีบริการน้ํามัน ในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง 
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 19. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจ ตอปจจัยยอยดานหลักฐานทางกายภาพ 
เร่ืองความสวยงามของการออกแบบตกแตงสถานท่ีภายในสถานีบริการน้ํามัน อยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงแตกตางกับอาชีพอ่ืน ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 20. ผูตอบแบบสอบถามที่ประเภทรถท่ีใชเปนรถยนตใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในเร่ือง ช่ือเสียง / ภาพลักษณของสถานีบริการน้ํามัน ความนาเช่ือถือของคุณภาพน้ํามัน 
และการมีรานสะดวกซ้ือไวบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกับ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีประเภทรถท่ีใชเปนรถจักรยานยนต ท่ีใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
 21. ผูตอบแบบสอบถามท่ีประเภทรถท่ีใชเปนรถยนต มีระดับความพึงพอใจตอปจจัย
ยอยดานผลิตภัณฑในเร่ือง การมีรานสะดวกซ้ือไวบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน อยูในระดับ
นอย ซ่ึงแตกตางกับผูตอบแบบสอบถามท่ีประเภทรถท่ีใชเปนรถจักรยานยนต ท่ีมีระดับความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง 
  
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการ สถานีบริการนํ้ามันเชลล หาง
หุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ระดับความพึงพอใจนอยกวาระดับความสําคัญในหลายๆปจจัยยอย ดังนั้นผูศึกษาจึงควรท่ีจะให
ความสําคัญในการปรับปรุง และพัฒนาปจจัยยอยในแตละดานดังกลาว ใหมีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับท่ีสูงข้ึน โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา ซ่ึงเรียงลําดับตามปจจัยท่ีจําเปนตอง
แกไข และพัฒนาอยางเรงดวน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ทางสถานีบริการควรท่ีจะมีการพัฒนาปรับปรุง ใหเปนสถานีบริการน้ํามันท่ีครบวงจร
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยเร่ืองแรกท่ีควรใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงคือ ควรที่จะมีบริการรานสะดวกซ้ือ เนื่องจากเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีความ
พึงพอใจนอย แตใหระดับความสําคัญกับเร่ืองนี้มากท่ีสุด มากไปกวานั้นควรท่ีจะมีบริการอ่ืนๆ 
เสริมแกลูกคา เชน การใหบริการลางอัดฉีด  เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง และการมีบริการเช็ดกระจก 
และเติมลม 
 ปจจัยดานบุคลากร 
 ทางสถานีบริการควรใหความสําคัญสําหรับ การฝกอบรมพนักงานทุกคนใหมีความ
สุภาพ ออนนอม และมีมารยาทในการใหบริการ อีกท้ังตองหม่ันกระตุนใหพนักงานทํางานดวย
ความกระตือรือรน และรวดเร็วมากข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ทางสถานีบริการยังควรใหความใสใจกับ
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การปลูกจิตสํานึกของพนักงานในการเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตย สําหรับการใหบริการแกลูกคาในทุกๆ 
เร่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ือง การเติมน้ํามันใหครบถวนตามจํานวน และการรับ การทอนเงิน 
 ปจจัยดานกระบวนการ 
 ทางสถานีบริการควรท่ีจะเพิ่มการฝกอบรม และพัฒนาใหพนักงานมีทุกกระบวนการ
ทํางานท่ีถูกตอง และรวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรท่ีจะพัฒนา และปรับปรุงในเร่ือง
ข้ันตอนในการรับ และทอนเงิน และ ข้ันตอนในการออกใบเสร็จท่ีจะตองใหมีท้ังความถูกตอง และ
ความรวดเร็วมากข้ึนกวาเดิม 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ทางสถานีควรปรับปรุงปจจัยยอยในเร่ือง การใหความชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน เชน 
อาจใหเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน กิจกรรมของทางวัด หรือกิจกรรมตางๆ ของทาง
เทศบาล เปนตน ถัดไปควรปรับปรุงในเร่ือง การจัดงานเพ่ือประชาสัมพันธแนะนําใหความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมแกลูกคา ใหดีมากข้ึนกวาเดิม เพื่อเปนการชวยใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑใหมไดอยางถูกตอง นอกจากน้ี ทางสถานีควรจะมีการจัดโปรโมชั่นตางๆ เพื่อเปน
การสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการใชบริการเพิ่มมากข้ึน 
 ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพ 
 ทางสถานีบริการควรท่ีจะปรับปรุงในเร่ืองความกวางขวางของสถานีบริการน้ํามัน โดย
ทางสถานีบริการอาจจะ มีการปรับพื้นท่ีบางสวนใหกวางข้ึนกวาเดิม โดยอาจจะทําการร้ือถอนส่ิง
ปลูกสรางบางอยางท่ีไมจําเปน และกีดขวางการจารจรภายในสถานีบริการออก เพื่อใหมีพื้นท่ี
สําหรับการใชสอย เชน พื้นท่ีในการจอดพักรถของลูกคา และพื้นท่ีสําหรับนั่งพักแกลูกคาใหมาก
ข้ึนกวาเดิม อีกท้ังควรท่ีจะใหความสําคัญกับเร่ืองความสะอาดของหองน้ําภายในสถานีบริการโดย
ตองใหแมบานคอยหม่ันตรวจตราดูแลความสะอาดอยูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการสรางความ
ประทับใจแกลูกคาท่ีมาใชบริการ  
 ปจจัยดานราคา 
 ทางสถานีบริการควรปรับปรุงในเร่ืองราคาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ โดยทางสถานี
บริการควรจะนําเร่ืองนี้ไปแจงใหทางบริษัทเชลล แหงประเทศไทย จํากัด รับทราบ เพื่อท่ีจะได
ดําเนินการปรับปรุงเร่ืองการกําหนดราคา ใหมีความเหมาะสมมากข้ึนกวาเดิม เพื่อเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหแกสถานีบริการนํ้ามันเชลลท่ัวประเทศ และนอกจากน้ีทางสถานีบริการควรให
พนักงานชี้แจงลูกคา เกี่ยวกับคุณภาพของน้ํามัน เชนความประหยัด และความแรงของการเติมน้ํามัน
เชลลเม่ือเปรียบเทียบกับราคา เพื่อใหลูกคาไดเกิดความเขาใจในเร่ืองคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ
บางชนิดของเชลลท่ีมีราคาแพงกวาคูแขงขัน แตมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคา 



  
114 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ทางสถานีบริการควรปรับปรุง ในเร่ืองการเปล่ียนปายสัญลักษณเชลล ท่ีใชสําหรับการ
บอกทําเลที่ตั้ง ตรงบริเวณทางเขา-ออกใหมีขนาดท่ีใหญ และสูงข้ึนกวาเดิม เพื่อใหลูกคาสามารถ
มองเห็นทําเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามัน ไดอยางเดนชัดจากในระยะไกล  
  
 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม ดังนี้ 
 1. ลูกคาอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนใหญจะตองการบิล /ใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไป
เบิกกับทางราชการ ซ่ึงลูกคากลุมนี้ไดใหความสําคัญกับ ข้ันตอนในการออกใบเสร็จท่ีมีความ
ถูกตอง และรวดเร็วในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นทางสถานีบริการจึงควรท่ีจะฝกใหพนักงาน มีการเขียน
บิลดวยความถูกตอง และรวดเร็ว เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหแกลูกคา 
 2. ลูกคาท่ีประเภทรถท่ีใชเปนรถยนต ไดใหความสําคัญกับเร่ือง ช่ือเสียง / ภาพลักษณ
ของสถานีบริการ และความนาเช่ือถือของคุณภาพน้ํามัน ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นสําหรับลูกคากลุม
นี้แลว ทางสถานีบริการจะตองรักษาช่ือเสียง ภาพลักษณ และความนาเช่ือถือของคุณภาพน้ํามัน 
ของทางสถานีบริการไวใหตลอดไป   
 3.  ลูกคาเพศหญิงใหความสําคัญกับการ มีบริการลางอัดฉีด / เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง 
อยูในระดับมากท่ีสุด อาจดวยเหตุผลวา เพศหญิงไมมีความรูในเร่ืองดังกลาวมากนัก จึงตองการเขา
รับการบริการจากทางสถานีบริการ ดังนั้นทางสถานีบริการจะตองใหความสําคัญในการให
คําแนะนํา และใหการบริการท่ีดีเปนพิเศษ เพื่อจะไดสรางความเช่ือม่ัน และความไววางใจจากลูกคา
เพศหญิงตลอดไป  
 
  


