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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ศึกษาความภักดี
ของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อค้นหาสมการเส้นตรงที่สามารถประเมิน
นํ้าหนักความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับความภักดี ของลูกค้าสถานี
บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากลูกค้าที่เคยเติมนํ้ามันกับสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน และวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น นํ้า หนัก ความสั ม พัน ธ์ (Regression) โดยใช้ Multiple linear
regression analysis ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อความ
ภักดี ของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์แบบไปในทิ ศทาง
เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ, ความภักดีของลูกค้า

ABSTRACT

This study aimed to investigate satisfaction on service marketing mix factor and customer loyalty of PTT
gas stations of PTT Public Company Limited in Bangkok Metropolitan and to examine an equation of a straight line
to evaluate the relationship between satisfaction on service marketing mix factor and customer loyalty of PTT gas
stations in Bangkok Metropolitan. The samples consisted of 400 customers who used services at PTT gas stations of
PTT Public Company Limited in Bangkok Metropolitan. The data were analyzed using frequency, percentage, mean,
and standard deviation. Then the relationship was assessed applying multiple linear regression analysis with a
statistical significance level of 0.05. The results found that attitude towards marketing mix factor including physical
evidence/environment, process, people, and channel of distribution had an effect on customer loyalty of PTT gas
stations in Bangkok Metropolitan. The relationship was in the same direction with a statistical significance level of
0.05 which was concordant with a hypothesis.
Keywords: Satisfaction, Service Marketing Mix, Customer Loyalty
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1. บทนํา

สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นช่องทางการกระจายนํ้ามันเชื้อเพลิงไปยังผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งในปี
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีจาํ นวนสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิงที่ จดทะเบี ยนกับสํานักบริ การธุ รกิ จ และการสํารอง
นํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 25,343 สถานี โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
รวมกันทั้งหมด 21,641.47 ล้านลิตร ซึ่งบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดจํานวน 8,317.38 ล้าน
ลิตร คิดเป็ นร้อยละ 38.4 รองลงมาอันดับสอง ได้แก่ บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,379.64
ล้านลิตร คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และอันดับสาม ได้แก่ บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,072.399 ล้าน
ลิตร คิดเป็ นร้อยละ 9.6 ตามลําดับ (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559) ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรและ
ความสําคัญของปั ญหา แม้ว่าในปั จจุ บนั สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. จะยังคงความเป็ นผูน้ ําในตลาดผูค้ า้ นํ้ามันใน
ประเทศไทย แต่สถานการณ์การแข่งขันในตลาดคู่แข่งขันก็ยงั คงมีการพัฒนารู ปแบบของการให้บริ การ ภายในสถานี
บริ การนํ้ามัน เช่น มีร้านสะดวกซื้ อ และเน้นการบริ การที่สะอาด ปลอดภัย และการส่ งเสริ มการขายผ่านบัตรสมาชิก
สะสมแต้มแลกของรางวัล เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด และการกลับมาใช้บริ การซํ้าของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) ได้แบ่งส่ วนการจําหน่ายนํ้ามันออกเป็ น 8 ส่ วน ดังนี้ 1)ส่ วนขายภาคนครหลวง (กทม.) 2) ส่ วนขาย
ภาคกลาง 3) ส่ วนขายภาคตะวันตก 4) ส่ วนขายภาคตะวันออก 5) ส่ วนขายภาคเหนื อ 6) ส่ วนขายภาคใต้ 7) ส่ วนขาย
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 8) ส่วนขายภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
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รู ปที่ 1 แสดงยอดจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงของ ปตท. ประจําเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2559
(ฝ่ ายขาย บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน), 2559)
จากรู ปที่ 1 แสดงยอดจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงของ ปตท. ประจําเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า
ยอดขายของส่วนขายภาคนครหลวงหรื อกรุ งเทพมหานครมียอดจําหน่ายน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่น ๆ จาก
ปั ญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประเมินนํ้าหนักความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การกับความภักดีของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้ทราบถึงลําดับความพันธ์ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลกับความภักดีของลูกค้าสถานี
บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท.
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อค้นหาสมการเส้นตรงที่ สามารถประเมิ นนํ้าหนักความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การกับความภักดีของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เคยเติมนํ้ามันกับสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี จาํ นวนเฉลี่ ย 1,977,287 คน ซึ่ งมาจากการประมาณการประชากรจาก
ยอดขาย (ฝ่ ายขายบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน): ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559) ในการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากลูกค้าที่เคยเติมนํ้ามันกับสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีจาํ นวนเฉลี่ย 1,977,287 คน สามารถกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane, 1973: 125) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ระดับค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95% ภายใต้ระดับความ
คาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติเชิงอนุมานใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติใน
การวิเคราะห์การประเมินนํ้าหนักความสัมพันธ์ (Regression) เพื่อตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) และตัวแปรตาม คือ ความภักดีของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท.
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อ ศึ ก ษาการประเมิ น นํ้าหนัก ความสั ม พัน ธ์ ตลอดจนวิ เ คราะห์ ต รวจสอบค่ า
Significance Level ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช้ Multiple linear regression analysis
4. ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประเภทรถที่ใช้เป็ นประจํา จํานวนเงินที่ใช้ในการเติมนํ้ามันต่อครั้ง ความถี่ในการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อเดือน
และประเภทนํ้ามันที่เติมเป็ นประจํา โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 มีอายุ 21 – 30 ปี
จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จาํ นวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.5 โดยส่ วนใหญ่ใช้รถประเภทรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.0 เติมนํ้ามัน
ต่อครั้งที่ 501 – 1,000 บาท จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 มีความถี่ในการเติมนํ้ามันเชื้ อเพลิง มากกว่า 4 ครั้ง/
เดือน จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 และส่วนใหญ่เติมนํ้ามันประเภท แก๊สโซฮอล์ 95 จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 22.8
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ของลู กค้ าสถานีบริ การ
นํา้ มันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. มีหอ้ งนํ้าไว้บริ การที่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.05
รองลงมา คือ ภายในบริ เวณสถานี บริ การ ปตท. มีร้านอาหาร และเครื่ องดื่ มที่ ได้รับความนิ ยม มีค่าเฉลี่ย 4.03 และ
ความหลากหลายของนํ้ามันที่ให้บริ การที่สถานีน้ าํ มันเชื้อเพลิง ปตท. มีค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ
ด้ านราคา พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อสามารถเลือกวิธีชาํ ระเงินได้ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ สถานี น้ าํ มันเชื้อเพลิง
ปตท. มีป้ายแสดงราคา ที่มองเห็นได้ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย 4.09 และ ประสิ ทธิภาพของรถยนต์ที่ได้รับเมื่อเติมนํ้ามัน ปตท.
มีความคุม้ ค่ากับราคา มีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ
ด้ า นช่ องทางการจัด จํ า หน่ า ย พบว่า ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ พอใจ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.71 ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อได้แก่ มีสถานี น้ าํ มันเชื้อเพลิง ปตท. ไว้บริ การในระยะห่ างระหว่างสถานี
10 กิโลเมตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมา คือ มีสถานี น้ าํ มันเชื้อเพลิง ปตท. อยูภ่ ายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ทาํ งานของ
ท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.81 และสถานี บริ การนํ้ามันของ ปตท. มีตูจ้ ่ายนํ้ามันที่เพียงพอสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย
3.71 ตามลําดับ
ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด พบว่ า ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดับ เฉยๆ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.23 ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสามารถสะสมแต้ม เพื่อใช้แลกเป็ นบัตรส่วนลดเงินสดสูงสุด 100 บาท เพื่อ
ใช้ซ้ื อสิ นค้าของร้านค้าภายในสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. มีค่าเฉลี่ย 3.52 และ มีการแจ้งโปรโมชัน่ ผ่านแอพพลิเคชัน่
สําหรับโทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉลี่ย 3.11ตามลําดับ
ด้ านบุคคล พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.52 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อพนักงานของสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท.ให้บริ การด้วยความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.69 รองลงมา คือ
พนักงานของสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. แต่งกายเรี ยบร้อย มีค่าเฉลี่ย 3.56 และ พนักงานของสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท.
สื่ อสารกับลูกค้าด้วยวาจาที่สุภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ
ด้ านกระบวนการ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.61 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. มีข้ นั ตอนการชําระเงิ นที่ ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมา ท่าน
สามารถร้องเรี ยนการบริ การผ่านคอลเซ็นเตอร์ได้ตลอด 24 ชม. และท่านสามารถร้องเรี ยนการบริ การ ณ สถานีบริ การ
นํ้ามัน ปตท. ที่ท่านรับบริ การได้ทนั ที มีค่าเฉลี่ย 3.64 ตามลําดับ
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ า ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดับ พอใจ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.67 ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. มีป้ายที่ สามารถมองเห็ นได้ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย
4.10 รองลงมา คือ ภายในบริ เวณสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน มีค่าเฉลี่ย 4.00 และ
ความสะอาดของพื้นที่สาํ หรับนัง่ พักผ่อนภายในสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. มีค่าเฉลี่ย 3.37ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ สถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ปตท. ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ านการรับรู้ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.98 คําถามที่มีผตู ้ อบเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ปตท. เป็ นสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริ การมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ ท่านสามารถนึกถึง
มาสคอต (ตุก๊ ตา) ของ ปตท. ได้ทนั ที มีค่าเฉลี่ย 4.05 และ ปตท. เป็ นสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ครบวงจร มีค่าเฉลี่ย
4.04 ตามลําดับ
ด้ านความรู้ สึก พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.54คําถามที่มีผูต้ อบเฉลี่ยมาก
ที่ สุด ได้แก่ ท่ านรู ้ สึกปลอดภัยเมื่ อใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง ปตท. ในเวลากลางคื น มี ค่าเฉลี่ ย 3.69
รองลงมา คือ ท่านรู ้สึกมีความเชื่อมัน่ ในนํ้ามันเชื้ อเพลิงของ ปตท. มีค่าเฉลี่ย 3.62 และ ปตท. ท่านรู ้สึกคุม้ ค่าเมื่อใช้
บริ การ ปตท. มีค่าเฉลี่ย 3.59ตามลําดับ
ด้ านความตั้งใจที่จะซื้ อ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.83 คําถามที่ มีผตู ้ อบ
เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ท่านจะเลือกใช้บริ การร้านค้าอื่นๆ ในสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิง ปตท. แม้วา่ ท่านจะยังไม่มี
ความจําเป็ นในการเติมนํ้ามัน มีค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมา คือ ท่านจะเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท.
เป็ นจุดพักรถในระหว่างการเดิ นทาง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และ ท่านจะใช้บริ การสถานี น้ าํ มันเชื้ อเพลิง ปตท. อีกครั้งใน
อนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านสิ นค้า และการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
H0: ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การไม่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับความภักดีของลูกค้าสถานี บริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1: ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์แบบเชิ งเส้นกับความภักดี ของลูกค้าสถานี บริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวน
การ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านบุ คคล และด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย มี ผลต่อความภักดี ของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์แบบไปในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้า และการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย มีผลต่อความภักดีของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์
แบบไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่ง Oliver (1999) และ Dick and Basu (1994) as cited
in Chaudhuri and Holbrook, (2001) ได้กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
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สิ นค้าและบริ การ และผูบ้ ริ โภคที่ มีความรู ้สึกผูกพันอย่างลึ กซึ้ งต่อตราสิ นค้าและบริ การนั้น จึ งเป็ นสาเหตุให้เกิ ด
พฤติ กรรมการซื้ อซํ้า ดังนั้นการสร้ างความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ อันจะ
นําสู่ความภักดีต่อสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นด้านที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ใน
เขตกรุ งเทพมหานครสู งสุ ด โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. มีป้ายที่สามารถมองเห็ นได้
ชัดเจน ปตท. มีแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืน และความสะอาดของพื้นที่สาํ หรับนัง่ พักผ่อนภายในสถานีบริ การ
นํ้ามัน ปตท. ซึ่ งสอดคล้องกับฉัตยาพร เสมอใจ. 2550 ที่กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นส่ วนช่วยในการทําให้
ลูกค้ารู ้สึกว่าการบริ การนั้นมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสม และเป็ นสิ่ งที่ แสดงให้ลูกค้าเห็ นถึ งการ
บริ การที่ ดี และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทวรรณ บุญช่วย (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การที่สถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงมี
บริ เวณที่นง่ั พักผ่อนที่สะอาด และมีจาํ นวนเพียงพอต่อผูท้ ี่มาใช้บริ การในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ช่วงเลิกงาน วันหยุด
เทศกาลต่างๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านกระบวนการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. มี
ขั้นตอนการชําระเงินที่ถูกต้อง และสามารถร้องเรี ยนการบริ การผ่านคอลเซ็นเตอร์ ได้ตลอด 24 ชม. ซึ่ งสอดคล้องกับ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2550) กล่าวว่า กระบวนการในการบริ การเป็ นการส่ งมอบการบริ การที่ มีคุณภาพ ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง และรวดเร็ วแล้วจะสร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ยัง
กล่าวว่า ปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการบริ การคือ ประสิ ทธิภาพในการบริ การและเวลา เพราะฉะนั้นกระบวนการบริ การที่ดี
ควรใช้เวลาให้นอ้ ยที่สุด และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการส่ งมอบการบริ การ ดังนั้นกระบวนการบริ การที่สถานี
บริ การนํ้ามัน ปตท. มอบให้แก่ลูกค้าทั้งความรวดเร็ ว จึ งเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูท้ ่ีมาใช้บริ การ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
เลือกใช้สถานีบริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอน
ในการใช้บริ การมีความถูกต้อง รวดเร็ ว มีผลต่อการเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. มีห้องนํ้า
ไว้บริ การที่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ และภายในบริ เวณสถานีบริ การ ปตท. มีร้านอาหาร และเครื่ องดื่มที่ได้รับ
ความนิ ยม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรากร เผื่อนทอง (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 เพชรเกษม พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิงของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลบนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4 เพชรเกษม ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามสู งสุ ด ได้แก่ การที่สถานี บริ การนํ้ามันมีหอ้ งนํ้าสะอาด และมีร้านอาหารไว้บริ การภายในสถานี บริ การ
นํ้ามัน
ด้ านบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อพนักงานของสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท.
ให้บริ การด้วยความถูกต้อง และพนักงานของสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. แต่งกายเรี ยบร้อย สื่ อสารกับลูกค้าด้วยวาจาที่
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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สุ ภาพ โดยฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า บุคคลในองค์กรคือทรัพย์สินที่สาํ คัญที่สุดที่มีส่วนช่วยในการบริ การที่
รวดเร็ วและทันใจกับลูกค้า โดยเฉพาะในส่ วนที่ จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า จากจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของผ่องเพ็ญ พึ่งสุ ข (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันของนักเดินทางสาย
ตะวันออก พบว่า นักเดินทางมีปัจจัยการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันสายตะวันออกด้านบุคคล
ในเรื่ องของ พนักงานมีคามชํานาญในการให้บริ การ เช่น เติมนํ้ามันได้ถูกต้องตะรางตามความต้องการของลูกค้า และ
พนักงานมีการแต่งกายที่สะอาดเรี ยบร้อยให้บริ การด้วยความสุภาพ และมีความเต็มใจในการบริ การ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อได้แก่ มีสถานี น้ าํ มัน
เชื้อเพลิง ปตท. ไว้บริ การในระยะห่างระหว่างสถานี 10 กิโลเมตร และมีสถานี น้ าํ มันเชื้อเพลิง ปตท. อยูภ่ ายในรัศมี 5
กิโลเมตร จากที่ทาํ งานของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชราวดี สุทธิภูล (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด คือ การที่มีสถานีบริ การนํ้ามันตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่หาง่าย
อยูใ่ กล้บา้ นและที่ทาํ งาน นอกจากนี้ ยพุ าวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2551) ได้กล่าวไว้วา่ ในการบริ การควรจะต้องพิจารณา
ในความสะดวกและสบาย การส่งมอบบริ การในกับลูกค้า เวลาในการส่งมอบ สถานที่ กล่าวคือ การเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
และสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก เป็ นปั จจัยหลักในการบริ การ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การประเมินนํ้าหนักความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความภักดี
ของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีอิทธิ ต่อความภักดีของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ 5 ด้าน อย่างมี
นัยสําคัญ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านบุ คคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ โดยสามารถแสดงสมการถดถอยที่ใช้ในการพยากรณ์คาถามตัวแปรตามที่ตีความอิทธิ พลของตัวแปรต้นที่มี
นัยสําคัญทางสถิติได้ดงั นี้
𝑌𝑌 ′ = .056 + .451𝑥𝑥1 + .208𝑥𝑥2 + .191𝑥𝑥3 + .158𝑥𝑥4 + .061𝑥𝑥5

จากกสมการถดถอยที่ ใช้ในการพยากรณ์ขา้ งต้น สามารถอธิ บายได้ว่า ทัศนคติต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มี
อิทธิ พลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร ถ้าทัศนคติต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุ คคล และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะทําให้ความภักดีของลูกค้าสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขต
กรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ นอกเหนื อจากการให้บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิงที่ มีคุณภาพแล้ว การให้ความสําคัญต่อการบริ การ
ประเภทอื่นๆภายในสถานี บริ การก็มีความสําคัญ เช่น การที่ ทางสถานี บริ การมีจาํ นวนห้องนํ้าที่ เพียงพอไว้คอยบริ การ
ลูกค้า เนื่ องจากสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ส่ วนใหญ่จะมีบริ เวณที่ให้บริ การกว้างขวาง ทําให้มีจาํ นวนรถที่เข้ามา
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะรถทัวร์ โดยสารนําเที่ ยว ทําให้มีจาํ นวนผูใ้ ช้บริ การเป็ นจํานวนมาก การจัดเตรี ยม
สถานที่ไม่วา่ จะเป็ นห้องนํ้า ที่นงั่ พักผ่อน และร้านค้าต่างๆ ไว้คอยบริ การที่เพียงพอถือเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญอย่างยิง่ เพราะเป็ น
การอํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่มาใช้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง อันจะส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริ การอี ก
ครั้ง
ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านราคาไม่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ดังนั้นควรการพัฒนาด้านการบริ การเสริ มอื่นๆ เช่น การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการให้บริ การแก่ลูกค้า เนื่ องจากเวลาเติมนํ้ามันส่ วนใหญ่ลูกค้ามักจะมองไม่เห็นตัวเลขของจํานวนเงินที่
เติม และปริ มาณนํ้ามันที่ได้รับ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความมัน่ ใจว่าพนักงานเติมนํ้ามันให้ครบตามต้องการ ควรมีการ
พัฒนาโปรแกรมที่สามารถแสดงผลให้ลูกค้าดูในขณะที่อยูใ่ นรถ จะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในการบริ การมากขึ้น
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทําเลที่ต้ งั ถือได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างยิง่ ของธุรกิจการให้บริ การสถานี น้ าํ มัน
เชื้อเพลิง เนื่ องจากประเทศไทยมีปริ มาณการใช้รถส่ วนบุคคลสู ง การอํานวยความสะดวกด้วยการหาทําเลที่ต้ งั ที่มีความ
เหมาะสม เช่ น มี สถานี น้ าํ มันเชื้ อเพลิ ง ปตท. ไว้บริ การในระยะห่ างระหว่างสถานี 10 กิ โลเมตร หรื อมี สถานี น้ าํ มัน
เชื้ อเพลิง ปตท.ในจุดขึ้นลงทางด่วน ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น นอกจากนี้ การสร้ างแอพพลิเคชัน่ สําหรั บ
โทรศัพท์มือถือที่ให้ลูกค้าสามารถเช็คที่ต้ งั ของแต่ละสถานี ที่อยูใ่ นระยะทาง 10 กิโลเมตรจากที่อยูข่ องลูกค้า ก็จะช่วยให้
ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย และเกิดความสบายใจไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องของนํ้ามันหมด หรื อจุดแวะพักในขณะเดินทางได้
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. เนื่องจากการทําการตลาดของสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละ
แบรนด์ไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นการสะสมแลกของรางวัล หรื อแจกนํ้าดื่ม ซึ่ งทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกได้วา่
ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการนําเสนอโปรโมชัน่ ใหม่ๆ ที่แตกต่างจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ โดยการให้
สะสมแต้มเพื่อใช้เป็ นส่วนลดในการเติมนํ้ามันของ ปตท. ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกคุม้ ค่าในการใช้บริ การได้
ด้านบุ คคล บุ คลากรขององค์กรถื อได้ว่ามี ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อธุ รกิ จ เนื่ องจากสถานี บริ การนํ้ามัน
เชื้อเพลิงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งใช้พนักงานในการให้บริ การ ดังนั้น การที่คดั เลือกบุคคลที่จะเข้ามาทํางานด้านการ
บริ การจําเป็ นต้องมีการคัดเลือกจากลักษณะนิสัยที่มีใจรักในการบริ การ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์
ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากต้องให้บริ การลูกค้าที่ มีความหลากหลาย นอกจากนั้นพนักงานต้องเป็ นคนที่ มีความละเอียด
รอบคอบ ใส่ใจในการบริ การ สามารถให้บริ การด้วยความถูกต้องแม่นยํา และมีการสื่ อสารกับลูกค้าด้วยวาจาที่สุภาพ เพื่อ
เป็ นการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
นอกเหนือจากการสร้างโปรแกรมที่ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงิน และปริ มาณการเติมนํ้ามันได้ในขณะที่
รับการบริ การแล้ว ควรมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับหน่ วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องของการร้องเรี ยนการบริ การโดยตรง
เช่นผ่านแอพพลิเคชัน่ สําหรับโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้ทนั ทีขณะที่เกิดปั ญหา และควรมีเจ้าหน้าที่
ติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 24 ชม. เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น แล้วนํามาปรับปรุ งการ
ให้บริ การของสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ และความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาใช้
บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพถื อเป็ นหัวใจสําคัญที่ สุดของสถานี บริ การนํ้ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่ช่วยสร้างให้แต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเลือกใช้
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

บริ การสถานี ที่มีขนาดใหญ่ มีที่จอดรถจํานวนมาก ห้องนํ้าสะอาด รวมถึงมีร้านค้าต่างๆ ไว้บริ การ เช่น ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้ อ ซึ่ งลูกค้าสามารถใช้บริ การได้หลากหลายตามความต้องการ และมักจะเลือกใช้สถานี บริ การของแบรนด์เดิ ม
เพราะมีการตกแต่งที่ไม่แตกต่างกัน
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