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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ของสถานีบริการนํ้ามัน บริษัทพัฒนาสหกล จํากัด มีขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จํานวน 300  ราย  ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา   วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage)  และค่าเฉ ล่ีย  (Mean)  และใช้สถิติ เชิงอนุมานคือ  Paired t-test สรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน เติมนํ้ามัน 3 – 4 ครั้งต่อเดือน ใช้รถยนต์

ประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลมากที่สุด เติมนํ้ามันประเภทนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95  ส่วนใหญ่เติม ปตท. ย่ีห้อเดียว แต่ป๊ัมไหนก็ได ้

มีค่าใช้จา่ยในการเติมน้ํามันเฉลี่ยคร้ังละ 1,001 – 1,500 บาท และชําระเงินด้วยเงินสด 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประทับใจในด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ

มากท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ และผู้ตอบ

แบบสอบถามไม่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

ใหบ้ริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านราคา  

ABSTRACT 

The purpose of the study Customer Satisfaction Towards Services of Phatthana Sahakon Petroleum Gas 

Station was to study customer satisfaction towards service marketing mix of Phatthana Sahakon Petroleum Gas 

Station. There were 300 respondents in this study. A questionnaire was used as a tool to analyze the data by using 

descriptive statistics including frequency, percentage, average of arithmetic mean and inferential statistics in a form 

of a paired test. 
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Most of respondents were female, aged between 21-30 years old, bachelor’s degree graduates, working 

as government or state enterprise employees with average income of 10,001 – 20,000 baht per month. They filled 

up their cars with gas 3 – 4 times a month. Mostly, they used private sedans and filled up their cars with Gasohol 

95. They mostly used a service from PTT gestation, but anywhere else was fine as well. Their average spending on 

gas was 1,001 – 1,500 baht each time and they paid with cash.  

According to the findings of customer satisfaction towards services of Phatthana Sahakon Petroleum Gas 

Station, the respondents were the most impressed with a marketing mix factor in physical evidence.  The 

respondents were also satisfied with a marketing mix factor in product and they were the most unsatisfied with 

marketing mix factors in sales promotion, service, people, place or distribution and price respectively.  

บทนํา 

นํ้ามัน มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ผู้คนที่ใช้ยานยนต์เป็นพาหนะ จึงเป็นสาเหตุทําให้บริษัทผู้ค้าน้ํามันหันมาประกอบธุรกิจด้านการให้บริการสถานีบริการ

นํ้ามันมากขึ้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรง เน่ืองจากต้องการเพิ่มยอดขายเพื่อ

สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท ประกอบกับการเปิดใหม่ของสถานีนํ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ผู้ประกอบการสถานี

บริการนํ้ามันต่างต้องปรับตัว ท้ังเพิ่มคุณภาพในด้านการบริการที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม รวดเร็ว แม่นยํา ให้ลูกค้าเกิด

ความประทับใจ หรือการใช้กลยุทธ์การตลาดด้านต่าง ๆ เพื่อจูงใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภายใน

สถานีบริการน้ํามันของกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม  

สถานีบริการนํ้ามัน บริษัทพัฒนาสหกล จํากัด ก่อต้ังโดย คุณสุทธิพันธ์ ลีอังกูรเสถียร ต้ังอยู่ในอําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงปตท. เริ่มเปิดบริการต้ังแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ต้ังอยู่บนเนื้อท่ีราว 8 ไร่เศษ 

ปัจจุบันได้เปิดดําเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีภายใต้แบรนด์ปตท. มีการปรับเปล่ียนโฉมให้ทันกับยุคสมัยมาโดย

ตลอด สถานีบริการนํ้ามันแห่งน้ีมีจํานวนตู้จ่ายนํ้ามัน 6 ตู้ 36 มือจา่ย จําหน่ายนํ้ามันทุกชนิดตามกฎกระทรวงพลังงาน 

สถานการณ์การแข่งขันของสถานีบริการน้ํามันในจังหวัดลําปางมีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองมาจากหลาย ๆ ปัจจัย อาท ิ 

การเรียกเก็บภาษีบํารุงท้องถ่ิน สถานการณ์ราคานํ้ามันโลกที่ค่อนข้างผันผวน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าแรง

พนักงานท่ีสูงข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนต่างราคานํ้ามันหรือค่าการตลาดที่ได้รับลดลง และนอกจากน้ันในปี  

พ.ศ.2559 มีสถานีบริการน้ํามันเปิดใหม่เฉพาะในเขตตัวอําเภอเมืองถึง 7 สถานี เป็นสาเหตุให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่ง   

ทางการตลาดมากขึ้น  ทําให้ยอดขายน้ํามันลดลงตามไปด้วย  ดังน้ัน สถานีบริการน้ํามันหลายแห่งจึงต้องมีการปรับตัว 

โดยใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสถานี ตลอดจนการส่งพนักงานเข้าอบรมการให้บริการลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการบริการ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใชบ้รกิาร 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของสถานีบริการนํ้ามัน บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด มีแนวคิดและ

ทฤษฎีที่ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี 

แนวคิดการสร้างความพึ งพอใจให้ ลูกค้า “ความพึงพอใจ”ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction”  

ซ่ึงมีความหมายว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดสิ่ง “ความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

ประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่างท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือ

กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า “ความพึงพอใจหมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง” 

ความคาดหวังของ ลูกค้าและความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) ได้อธิบายถึงความพึงพอใจว่า 

ความพึงพอใจน้ันเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเม่ือลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการแล้วและมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของลูกค้าท่ีจะ

ได้รับสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ โดยท่ีถ้าสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าได้รับตํ่ากว่าความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ 

และถ้าสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับตรงกับความคาดหวังลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าสินค้าหรือบริการที่ลูกค้า

ไดรั้บมากกว่าความคาดหวังก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ 7P’sเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด

ท่ีใช้สําหรับธุรกิจบริการ โดยมีองค์ประกอบหลัก 7 ประการดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าให้เกิดความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

2. ราคา (Price) หมายถงึจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ ์ 

3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม เพ่ือเคล่ือนย้าย

ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ

หรือความคิดหรือต่อบุคคล  

5. บุคคล (People) หมายถึง พนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม 

(Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 6. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงข้ันตอนการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว  

มีการวางระบบและออกแบบกระบวนการใหบ้ริการเป็นอย่างด ี 

7. สิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality 

Management (TQM)] 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา จะเป็นการศกึษาถึงความคาดหวังและการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ลูกค้าต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ํามันของบริษัทพัฒนาสหกลจํากัด ตามทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Services Marketing Mix หรือ 7P’s ตลอดจนปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้บรกิารของทางสถานีบริการน้ํามัน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งน้ี ขอบเขตประชากร คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีสถานีบริการน้ํามัน

ปตท.ของบริษัทพัฒนาสหกล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 300 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะถูกนําไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ได้แก่ ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) 

และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สถิติในเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ Paired-Sample t-test เพื่อศึกษาว่า ลูกค้า 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือประทับใจ  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็น         

เพศหญิง มีอายุระหว่าง  21 - 30 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน เติมนํ้ามัน 3 – 4 คร้ังต่อเดือน ใช้รถยนต์ประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลมากท่ีสุด  

เติมนํ้ามันประเภทนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95  ส่วนใหญ่เติม ปตท. ยี่ห้อเดียว แต่ป๊ัมไหนก็ได้ มีค่าใช้จ่ายในการเติมนํ้ามันเฉล่ีย

ครัง้ละ 1,001 – 1,500 บาท และชําระเงินด้วยเงินสด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของสถานีบริการน้ํามันปตท. บริษัท พัฒนาสหกล 

จํากัด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่ามีระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด 3 รายด้านได้แก่

การมีร้าน 7-ELEVEN บริการ 24 ชั่วโมง ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสถานีบริการนํ้ามัน และความน่าเชื่อถือในตรายี่ห้อปตท.  

2. ราคา (Price) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่ามีระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมากทุกรายด้านได้แก่การให้ส่วนลด

พิเศษจากการส่งเสริมการตลาด มีส่วนลดกรณีท่ีซ้ือจํานวนมาก มีความถูกต้องในการคิดค่าบริการ การมีช่องทาง

หลากหลายในการชําระเงิน ราคาน้ํามันมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับผู้ให้บริการนํ้ามันยี่ ห้ออ่ืน ราคาน้ํามันม ี           

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพนํ้ามัน และ การรับชําระด้วยบัตรเครดิต  

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทาง    

การจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่ามีระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จําหน่ายอยู่ในระดับมากทุกรายด้านได้แก่ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ มีหัวจ่ายนํ้ามันเพียงพอต่อจํานวน 
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ผู้มาใช้บริการ  มีป้ายบอกสถานท่ีชัดเจน  เช่น  ศูนย์อาหาร  ห้องนํ้า  จุดเติมลม  เป็นต้น  และ เวลาเปิด-ปิด เหมาะสม 

(04.30 น.-22.30 น.)  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน         

การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่ามีระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดอยู่ในระดับมากทุกรายด้านได้แก่ มีการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ ของทางปตท. เช่น แผ่นป้ายโฆษณา โทรทัศน ์

วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต  ระบบสมาชิกหรือสะสมยอดเพื่อรับส่วนลดหรือของรางวัล พนักงานขายแนะนํา และ

เสนอขายผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับรถของท่าน  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน มีของแถมเม่ือเติมนํ้ามัน

ถึงยอดที่กําหนด และมีการจัดรายการชิงโชค  

5. บุคลากร (People) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่ามีระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากทุกรายด้านได้แก่พนักงานมี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  พนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย  พนักงานใช้คําพูดที่สุภาพ 

ย้ิมแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  พนักงานมีไหวพริบในการตอบคําถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  พนักงานมีความถูกต้อง 

แม่นยํา เช่น เติมนํ้ามันถูกชนิด ครบตามจํานวนท่ีระบุ เป็นต้น    พนักงานมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ  และพนักงาน

มีความซ่ือสัตย์และไว้ใจได ้ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่ สุด   เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า มีระดับความคาดหวังของปัจจัย               

ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ ความรวดเร็วและถูกต้องในขั้นตอนการเติมนํ้ามัน        

ความรวดเร็วและถูกต้องในขั้นตอนการชําระเงิน และความรวดเร็วและถูกต้องในข้ันตอนการออกใบเสร็จ  

7. การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ระดับความคาดหวังของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า มี

ระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถ

กว้างขวางและปลอดภัย  

อภิปรายผล 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังและมีระดับการรับรู้ในเร่ืองการมีร้าน 

7- ELEVEN บริการ 24 ชั่วโมง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี พิทักษ์ไพศาลภากร (2550) ได้พบว่า  ลูกค้าให้

ความสําคัญกับห้องนํ้า งานวิจัยของรุจิราพร เตชะเทพ (2553) พบว่า ลูกค้าพึงพอใจกับการมีธนาคารให้บริการ  

และงานวิจัยของพัทธมน ศาลากิจ (2554)  ได้พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญและพึงพอใจเร่ืองชื่อเสียงและภาพลักษณ ์

2. ราคา (Price) ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังเร่ือง การให้ส่วนลดพิเศษจากการส่งเสริม

การตลาด  และมีระดับการรับรู้ในเร่ืองมีความถูกต้องในการคิดค่าบริการ  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี พิทักษ์

ไพศาลภากร (2550) ได้พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับราคานํ้ามันระบุไว้ชัดเจน งานวิจัยของ รุจิราพร เตชะเทพ (2553) 
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ได้พบว่า ลูกค้าพึงพอใจกับราคานํ้ามันมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับผู้ให้บริการปตท.รายอ่ืน และงานวิจัยของพัทธมน 

ศาลากิจ (2554)  พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญและพึงพอใจเรื่องราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังเร่ือง ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อ

การเดินทางมาใช้บริการ และ มีหัวจ่ายนํ้ามันเพียงพอต่อจํานวนผู้มาใช้บริการ และมีระดับการรับรู้ในเร่ืองมีหัวจ่ายนํ้ามัน

เพียงพอต่อจํานวนผู้มาใช้บริการ เช่นเดียวกันกับ งานวิจัยของพัทธมน ศาลากิจ (2554)  พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญและ

พึงพอใจเร่ืองความเพียงพอของหัวจ่ายนํ้ามัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี พิทักษ์ไพศาลภากร (2550)  

ได้พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับสะดวกใกล้บ้าน และงานวิจัยของรุจิราพร เตชะเทพ (2553)  พบว่า ลูกค้าพึงพอใจกับ

เปิดบริการตลอด 24 ชม. 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังเร่ือง และมีระดับ 

การรับรู้ในเร่ืองมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆของทาง ปตท.  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี พิทักษ์ไพศาลภากร 

(2550) ได้พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับการให้ส่วนลดจากบัตรเครดิต งานวิจัยของ รุจิราพร เตชะเทพ (2553) พบว่า 

ลูกค้าพึงพอใจกับมีบริการเสริม เช่น เติมลมยาง และเช็ดกระจก งานวิจัยของพัทธมน ศาลากิจ (2554)  พบว่า ลูกค้าให้

ความสําคัญเร่ืองพนักงานขายให้คําแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับรถของท่าน และพบว่า ลูกค้าพึงพอใจเร่ืองการแจก      

ของแถมเช่น นํ้าด่ืม เป็นต้น 

5. บุคลากร (People) ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังเร่ือง พนักงานมีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการ  พนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย  และ พนักงานใช้คําพูดท่ีสุภาพ ยิ้มแย้ม มีมนุษย์

สัมพันธ์ดี และมีระดับการรับรู้ในเร่ืองพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รุจิราพร เตชะเทพ (2553)  พบว่า ลูกค้าพึงพอใจกับพนักงานให้บริการที่ดีและน่าประทับใจ ไม่สอดคล้องกับที่งานวิจัย

ของกานต์รวี พิทักษ์ไพศาลภากร (2550)  พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับจํานวนพนักงานมีบริการเพียงพอ และงานวิจัย

ของพัทธมน ศาลากิจ (2554)  พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญและพึงพอใจเร่ืองพนักงานมีความถูกต้องในการให้บริการ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังและมีระดับการรับรู้ใน

เร่ืองความรวดเร็วและถูกต้องในขั้นตอนการเติมนํ้ามัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์รวี พิทักษ์ไพศาลภากร (2550)  

พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับบริการเติมนํ้ามันที่รวดเร็ว ในขณะท่ีงานวิจัยของรุจิราพร เตชะเทพ (2553)  พบว่า ลูกค้า

พึงพอใจกับความมีช่ือเสียงของนํ้ามัน ปตท. งานวิจัยของพัทธมน ศาลากิจ (2554)  พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญและ       

พึงพอใจเร่ืองข้ันตอนในการเติมน้ํามันถูกต้อง 

7. การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลการศึกษาพบวา่ลูกค้ามีระดับความ

คาดหวังและมีระดับการรับรู้ในเร่ืองสถานท่ีจอดรถกว้างขวางและปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์รวี พิทักษ์

ไพศาลภากร (2550) ได้พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับสถานีบริการกว้างขวาง สว่างไสว ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พัทธมน ศาลากิจ (2554) ได ้พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญและพึงพอใจเรื่องความสะอาดของห้องน้ําภายในสถานีบริการ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าไม่พอใจในเร่ืองการมีบริการเติมลม เช็ดกระจก เน่ืองจาก

อุปกรณ์เช็ดกระจกบางส่วนชํารุดและสูญหาย   ทําให้พนักงานหน้าลานละเลยในส่วนนี้  ผู้ประกอบจึงควรจัดหาอุปกรณ์ใน

การเช็ดกระจกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหม่ันอบรมกวดขันพนักงานให้บริการเติมลม เช็ดกระจกรถลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ 

หรืออาจมอบหมายงานให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานบางคนโดยเฉพาะ เพื่อช่วยทําให้มีเวลาในการให้บริการรถแต่ละคัน     

เร็วขึ้น ทําให้พนักงานไม่รีบร้อนจนเกินไปด้วย   

2. ราคา (Price) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าไม่พอใจในเร่ืองการให้ส่วนลดพิเศษจากการส่งเสริมการตลาด 

ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวโดยการออกแผนส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การมีส่วนลด

รับเครดิตเงินคืนเม่ือชําระค่านํ้ามันด้วยบัตรเครดิตของธนาคารท่ีร่วมรายการ  มีการสมัครสมาชิกให้ลูกค้าประจําสะสม

แต้มและสามารถนําแต้มแลกเป็นของรางวัลหรือส่วนลด  การเปิดบิลกับบริษัทท่ีมีการเติมนํ้ามันเป็นประจําแล้วให้เป็น

คูปองส่วนลดต่าง ๆ กับบริษัทที่เติมนํ้ามันเป็นจํานวนมาก เป็นต้น 

 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าไม่พอใจในเร่ืองทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อ          

การเดินทางมาใช้บริการเน่ืองจาก บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด ต้ังอยู่บนถนนพหลโยธินสายหลัก แต่อยู่ในทางเบี่ยงซ้ายมือ  

ทําให้ลูกค้าบางส่วนไม่ทันสังเกตหรือไม่สะดวกท่ีจะเบ่ียงรถเพื่อเข้ามาใช้บริการ  ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรจําทําป้าย

บอกระยะทางเป็นช่วง ๆ ก่อนถึงป๊ัมนํ้ามันให้ชัดเจน  พร้อมท้ังหาธุรกิจเสริมให้หลากหลาย เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้คน     

เข้ามาใช้บริการมากขึ้น  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าไม่พอใจในเรื่องระบบสมาชิกหรือสะสมยอด

เพื่อรับส่วนลดหรือของรางวัล ในปัจจุบันทาง ปตท. ได้จัดทําบัตรสมาชิก PTT Blue Card  เพ่ือให้ลูกค้าได้สะสมคะแนนจาก

การเติมน้ํามัน ซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อล่ืน  ตลอดจนซ้ือกาแฟ Cafe’ Amazon เม่ือลูกค้าสะสมคะแนนถึงจํานวนท่ีกําหนดแล้ว 

สามารถนํามาแลกสินค้าหรือบริการท่ีหลากหลายได้จากทาง ปตท.  แต่เน่ืองจากลูกค้าไม่พอใจในเร่ืองระบบสมาชิกหรือ

สะสมยอด  สาเหตุอาจมาจากขัน้ตอนการสมัครล่าชา้ ยุ่งยาก ได้แตม้สะสมน้อย หรือขาดการประชาสัมพันธเ์ร่ืองเงื่อนไขต่างๆ

เก่ียวกับการใชบ้ัตร   ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรอบรมพนักงานหน้าลานในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า พร้อม

ท้ังจัดทําส่ือแผน่พับท่ีเก่ียวกับบัตร PTT Blue Card เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายมากยิ่งข้ึน 

5. บุคลากร (People) จากการศึกษาพบว่า  ลูกค้าไม่พอใจในปัจจัยบุคลากรทุกเร่ือง ได้แก่ พนักงานม ี        

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  พนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย  พนักงานใช้คําพูดท่ีสุภาพ 

ยิ้มแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  พนักงานมีความถูกต้อง แม่นยํา เช่น เติมน้ํามันถูกชนิด ครบตามจํานวนท่ีระบุ เป็นต้น  พนักงานมี

จํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ  พนักงานมีความซ่ือสัตย์และไว้ใจได้  และพนักงานมีไหวพริบในการตอบคําถามและ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นผู้ประกอบจึงควรพิจารณาต้ังแต่ระดับผู้จัดการจนถึงระดับพนักงานปฏิบัติการว่าเกิดจากเพราะ

เหตุใด และวางแผนการจัดอบรมพนักงานท้ังพนักงานปัจจุบันและพนักงานให้มากยิ่งข้ึน 

6. กระบวนการให้บริการ (Process)  เน่ืองจากลูกค้าไม่พอใจในเร่ืองในปัจจัยกระบวนการให้บริการทุกเร่ือง 

ได้แก่  ความรวดเร็วและถูกต้องในขั้นตอนการเติมน้ํามัน   ความรวดเร็วและถูกต้องในขั้นตอนการชําระเงนิ  ความรวดเร็วและ
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ถูกต้องในขั้นตอนการออกใบเสร็จ  ความรวดเร็วและถูกต้องในการให้บริการเสริม เช่น เช็ดกระจก ทิ้งขยะ เติมลมยาง เป็นต้น  

มีการดูแลเร่ืองความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า เช่น การโบกรถ เข้า-ออก การจัดคิวการเติมนํ้ามัน ซ่ึงเป็นปัญหาเช่นเดียวกับกับ

ปัจจัยบุคลากร   ดังนั้น  ผู้ประกอบจึงควรจัดอบรมขั้นตอนการให้บริการใหม่ทั้งหมด โดยอาจมีการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาช่วย

ในการวางแผนขัน้ตอนการทํางานให้พนักงาน เช่น Service Blueprint เป็นต้น 

7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  พบว่า ทุกกลุ่มพอใจเร่ือง    

ความสะดวกในการ เข้า-ออก สถานีบริการนํ้ามัน   การออกแบบตกแต่งสวนหย่อมภายในสถานีบริการน้ํามัน  และ         

ความสะอาดของห้องนํ้าภายในสถานีบริการนํ้ามัน  แสดงว่าสถานีบริการนํ้ามัน บริษัท พัฒนาสหกล จํากัด ให้บริการ     

ในประเด็นดังกล่าวได้ดี  จึงควรรักษามาตรฐานน้ีต่อไป 
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