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แนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามันเชลล หาง
หุนสวนจํากัด สงวนทุเรียนทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ และแนวคิด
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสําหรับผลิตภัณฑบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 
 Maynard W.Shelly (1975) อธิบายวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย 
คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลวทํา
ใหเกิดความสุข ดังนั้นจะเห็นไดวา ความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอ
บุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ อาจกลาวไดวา ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และ
ความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ังสามนี้ 
เรียกวา ระบบความพึงพอใจ  
 ฉัตยาพร  เสมอใจ (2547) อธิบายวา ความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอการบริการสามารถบง
บอกไดถึงคุณภาพของการบริการซ่ึงสามารถแบงระดับของขีดความรูสึกของลูกคาไดรับจากการ
บริการตางๆออกเปน 4 ระดับ คือ ความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) เกิดข้ึนจากการที่ลูกคาไมได
รับในส่ิงท่ีเขาคาดหวังจากบริการน้ันๆ  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เกิดข้ึนจากเม่ือลูกคาไดรับใน
ส่ิงท่ีเขาคาดหวังจากบริการนั้นๆ ความประทับใจ  (Delighted) เกิดข้ึนจากเมื่อลูกคาได รับ
ผลประโยชนมากกวาส่ิงท่ีเขาคาดหวังจะไดจากบริการนั้นๆ ความภักดี (Loyalty) เกิดข้ึนจากเม่ือ
ลูกคารูสึกพึงพอใจ และประทับใจกับการบริการท่ีไดรับเขาไมพยายามท่ีจะหาบริการอื่นมาทดแทน
จะใชบริการนั้นๆ จากผูใหบริการเดิมตอไป 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาตามความหมาย  “ความพึงพอใจเปนผลท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการ
ประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลายๆ อยางท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ หรือบริการใน
ระยะเวลาหนึ่ง” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของการ
นําเสนอผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 
2549: 18) 
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 แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
 แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ 7P’s ตามแนวคิด
ของ Philip Kotler ซ่ึงฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 51-55) ไดอธิบายวาแนวคิดสวนประสมการตลาด
บริการ ประกอบดวย 
 1) ผลิตภัณฑ (Product) ในการกําหนดกลยุทธการบริการทางการตลาดไมวาจะเปนใน
ธุรกิจท่ีผลิตสินคา หรือบริการตางตองพิจารณาถึงลูกคา ความจําเปน และความตองการของลูกคาท่ี
มีตอผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลัก ซ่ึงผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความแตกตางจากสินคาท้ังดาน
รูปแบบ และการดําเนินงานท่ีมากมายมารวมกัน ท้ังท่ีมองเห็นได และส่ิงท่ีไมมีตัวตน ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังนี้ ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด โดยมีคุณสมบัติหลักของการ
บริการของสถานีบริการน้ํามัน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และตองสรางคุณคา 
(Value) ใหเกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายใหกับลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก (Core Benefit) 
ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented 
Product) การเขาใจถึงความตองการ และสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้นได จะสามารถ
สรางความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาได 
 ซ่ึงธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันนั้น ตางตองมีการปรับแตงการบริการใหเขากับความ
ตองการของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ เพื่อใหบริการที่ทรง
คุณภาพแกลูกคา และบริการสวนเสริม (Supplementary Service) คือ สวนท่ีชวยขยายคุณประโยชน
หลักของการบริการ เปนการสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา เชน การบริการเช็ดกระจก การ
เติมลมยางรถยนต เปนตน 
 2) ราคา (Price) สําหรับการวางแผนดานการตลาดนอกเหนือจากตนทุนในการผลิต การ
ใหบริการ ในการบริหารตองพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาเปนหลักดวย ซ่ึงมักจะใชราคาท่ี
เปนท่ียอมรับไดของทั้ง 2 ฝาย กลาวคือ ผูขายไดรับผลกําไรเพียงพอ และผูซ้ือสามารถจายได และ
ไดรับผลประโยชนตามขอตกลง คือ เม่ือลูกคาจายเงินจํานวนหนึ่งซ้ือ ราคายังเปนตัวกําหนดความ
คาดหวังของลูกคา วาจะไดรับผลตอบแทนคุมคากับมูลคาของเงินท่ีเสียไป  
 การศึกษาในคร้ังนี้ ราคา หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และการบริการแกลูกคา 
ซ่ึงราคาจะเกี่ยวของกับการกําหนดราคาใหเหมาะสมที่สุดในการนําเสนอใหแกลูกคา โดยมีวิธีการ
สงเสริมการจัดจําหนายท่ีดี เหมาะกับตลาดเปาหมาย 
 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การจัดจําหนายจะตองพิจารณาถึงความสะดวกสบาย 
(Convenience) ในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา สถานท่ี และเวลาในการสงมอบ กลาวคือ 
ลูกคาควรท่ีจะเขาถึงไดงายท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในเวลา และสถานท่ีท่ีลูกคาเกิดความสะดวกท่ีสุด 
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การเลือกชองทางในการนําสงบริการท่ีเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจบริการแตละประเภท 
ซ่ึงจะตองพิจารณาถึง ทําเลที่ตั้ง (Location) เปนสําคัญ และเนื่องจากการบริการเปนกระบวนการท่ีมี
ลูกคาเขามาเกี่ยวของอยูในกระบวนการดวย ดังน้ันกระบวนการในการสงมอบบริการ จะเปนสวนท่ี
สําคัญท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจวา บริการท่ีพวกเขาไดรับคุมคากับมูลคาท่ีพวกเขาจายไปหรือไม 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ การจัดจําหนายหมายถึง การบริการท่ีลูกคาตองไดรับบริการ ณ 
สถานีบริการน้ํามัน 
 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) จะชวยกระตุนใหลูกคาทําตามในส่ิงท่ีเราคาดหวัง 
ไดแก การรูจัก และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ เกิดความตองการใช และตัดสินใจซ้ือ โดยอาศัย
เคร่ืองมือท่ีแตกตางกัน ในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคา ไดแก 
 การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพพจนในระยะยาวใหกับผลิตภัณฑ และการ
บริการ ทําใหเกิดการขายอยางรวดเร็ว 
 การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนการสรางความเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑ หรือ
การดําเนินงานของสถานีบริการน้ํามันใหเขาถึงลูกคา 
 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสรางความนิยมชมชอบ ความเช่ือ 
การตัดสินใจเลือก และการกอปฏิกิริยาซ้ือ โดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 
 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการสงเสริมการขายที่นอกเหนือ 
จากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ ซ่ึงจะสามารถกระตุนความ
สนใจทดลองใช หรือการซ้ือผลิตภัณฑ  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ การสงเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา และประชาสัมพันธของ
บริษัทเชลล แหงประเทศไทย (จํากัด) การเชียรขาย (Up Selling) ของพนักงานหนาลาน การสงเสริม
การขาย เชน การแจกน้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตรฟรี 1 ขวด เม่ือมีการเติมน้ํามันครบ 800 บาท 
 5) บุคลากร (People) การบริการตองมีความเก่ียวของโดยตรงกับคน ท้ังผูให และ
ผูรับบริการ คนเปนปจจัยสําคัญ เพราะเปนผูท่ีจะตองพบ หรือเผชิญหนากับลูกคา หรือผูท่ีมาใช
บริการเปนอันดับแรก เม่ือลูกคาพบ เผชิญหนา หรือมาติดตอกับพนักงาน ลูกคาจะเกิดความ
คาดหวังวาจะไดรับการตอบสนองที่พึงพอใจ และสะดวกรวดเร็ว จึงทําใหพนักงานเปรียบเสมือน
เปนภาพลักษณขององคกรในมุมมองของลูกคา ท่ีจะทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพ  หรือเปนผูทําลายก็
ได ดังนั้น องคการที่เปนธุรกิจบริการ จะตองมีการวางกลยุทธดานพนักงาน ซ่ึงจะตองเตรียม
กระบวนการเกี่ยวกับคน/บุคลากร โดยเร่ิมตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม รวม
ไปถึงการจูงใจ และปลูกฝงลักษณะท่ีจําเปนตอการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
มากท่ีสุด ไดแก ดานทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา การทักทายลูกคา การขอบคุณลูกคาทุก
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คร้ังท่ีมาใชบริการ ซ่ึงจะชวยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา หรือผูมาใชบริการได โดยเฉพาะ
พนักงานในสวนท่ีตองติดตอกับลูกคาโดยตรง 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ บุคลากร คือ พนักงานท่ีมีความต้ังใจในการใหบริการที่ดีท่ีสุด
แกลูกคา ท่ีสถานีบริการน้ํามัน 
 6) กระบวนการ (Process) เปนข้ันตอนในการสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ หรือ
มูลคาใหกับลูกคา ท่ีตองมีการวางระบบ และออกแบบกระบวนการใหบริการเปนอยางดี ใหมี
ข้ันตอนในการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากท่ีสุด ลดข้ันตอนท่ีทําใหผูบริโภคตองรอนาน 
จัดระบบการไหลของการใหบริการ (Service Flows) ใหมีอุปสรรคนอยท่ีสุด กลยุทธท่ีสําคัญคือ 
เวลา และประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึงตองงายตอการปฏิบัติ  
 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ กระบวนการ หมายถึง ความรวดเร็วของระบบการใหบริการ
ของสถานีบริการน้ํามัน 
 7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนสวนท่ีเขามาเกี่ยวของกับการบริการ 
เปนองคประกอบของธุรกิจบริการท่ีลูกคาสามารถมองเห็น และใชเปนเกณฑในการพิจารณา และ
ตัดสินใจซ้ือบริการได ตัวอยางของสิ่งท่ีมองเห็นได เชน อาคารสํานักงาน ทําเลท่ีตั้ง การตกแตง
สํานักงาน เคร่ืองมือตางๆที่ใช พนักงานสุภาพ สัญลักษณขององคกร ส่ิงเหลานี้จะเปนภาพลักษณ 
รูปแบบและคุณภาพ การใหบริการขององคกรท่ีลูกคาจะรับรูได ผูประกอบการตองมีการออกแบบ
จัดวางสํานักงานใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดตา มีการตกแตงสํานักงานใหดูดี เพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา ขณะท่ีลูกคารอรับการบริการ 
 สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ หลักฐานทางกายภาพ หมายถึง ความสะอาดของสถานี
บริการน้ํามัน การแตงกาย ความสุภาพเรียบรอยของพนักงานหนาลาน การออกแบบตกแตงสถานี
บริการ  
   
 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือสําหรับผลิตภัณฑบริการ 
 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือสําหรับผลิตภัณฑบริการ ซ่ึงฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 
28-29) ไดอธิบายวา เร่ิมตนต้ังแตลูกคาตระหนักถึงความตองการของตนเอง และตองการหาบริการ
มาตอบสนองความตองการนั้น ลูกคาจะมีกระบวนการในการตัดสินใจท่ีซับซอน และมีกิจกรรมที่
เกิดข้ึนหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ คือ ข้ันกอนการซ้ือ ข้ันตัดสินใจซ้ือ 
และข้ันหลังการซ้ือ ซ่ึงสําหรับการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษา ข้ันกอนการซ้ือ โดยข้ันกอนการซ้ือนั้น จะ
เร่ิมตนต้ังแตลูกคาตระหนักถึงความตองการของตนเอง ลูกคาจะมองหาส่ิงท่ีจะตอบสนองความ
ตองการนั้น ถาของท่ีตองการซ้ือคอนขางเกิดข้ึนประจํา และมีความเส่ียงนอยลูกคาจะตัดสินใจ
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เลือกใชบริการอยางรวดเร็ว แตถาเกี่ยวของกับบริการท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือไมบอยคร้ังนัก จะตองหา
ขอมูลมาก และใชเวลามากกวา โดยเมื่อไดขอมูลแลวจะนําขอมูลมาเปรียบเทียบในการตัดสินใจ
เลือกผูใหบริการ โดยเปรียบเทียบจากผลประโยชน และความเส่ียงของแตละทางเลือกกอนท่ีจะ
ตัดสินใจข้ันสุดทาย 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 บรรพต จินดาพันธ (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ
สถานีบริการน้ํามันบางจากท่ีมีรานสะดวกซ้ือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาคือ ผูใชรถยนตและรถจักรยานยนตทุกประเภทท่ีมาใชบริการเติมน้ํามันเช้ือเพลิง และ 
บริการรานสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํามันบางจาก จํานวน 244 ราย และนําขอมูลท่ีไดมา
ประมวลผลโดยใชวิธีสถิติ ไดแก คาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก พบวา ปจจัยการใหการ
บริการของสถานีบริการน้ํามันบางจากซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ คือมีความนาเช่ือถือของตราบริษัท และดานชองทางการจัดจําหนาย คือสถานีบริการ
น้ํามันต้ังอยูในทําเลที่สะดวกตอการรับบริการ สวนปจจัยการใหการบริการของสถานีบริการน้ํามัน
บางจากซ่ึงลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานราคา คือราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กับคุณภาพน้ํามัน ดานการสงเสริมการตลาด คือมีการแจกของแถมใหทันทีหลังจากการใชบริการ 
ดานบุคลากรหรือพนักงาน คือมีความซ่ือสัตย และไววางใจไดในการใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ คือมีความสะดวกในการเขา ออกของสถานีบริการ และดานกระบวนการคือ ข้ันตอนใน
การเติมน้ํามัน การรับและทอนเงิน มีความถูกตอง  
 จักริน จ่ันตระกูล (2547) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสม
การตลาด ของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคือ ผูท่ีมาใชบริการนํ้ามัน ปตท. ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 300 ราย และนํา
ขอมูลท่ีไดมาประมวลผลโดยใชวิธีสถิติ ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการของสถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. ในดานการสราง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานการ
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย ท้ังนี้ มีความพึงพอใจปจจัยยอย
ดานการสราง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพสูงสุด คือ ความทันสมัยของตูจายน้ํามัน และความ
นาเช่ือถือในคุณภาพน้ํามัน ดานราคา มีความพึงพอใจปจจัยยอยสูงสุด คือ ราคาเม่ือเทียบกับคุณภาพ
น้ํามัน ดานชองทางการจัดจําหนายมีความพึงพอใจปจจัยยอยสูงสุด คือ ทําเลของสถานีบริการ
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น้ํามัน ดานกระบวนการใหบริการมีความพึงพอใจปจจัยยอยสูงสุด คือ ความรวดเร็ว และถูกตองใน
การรับและทอนเงิน ดานบุคลากรมีความพึงพอใจปจจัยยอยสูงสุด คือ การเสนอบริการไดใน
รูปแบบท่ีลูกคาตองการของพนักงาน และดานการสงเสริมการตลาดมีความพึงพอใจปจจัยยอย
สูงสุด คือ ระบบสมาชิก หรือสะสมยอดเพ่ือรับสวนลด หรือของรางวัล นอกจากน้ี ยังพบปญหา
ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร 
ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยทุก
ปจจัย 
 วรรัตน ภาณุภาส (2550) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการนํ้ามันท่ีตั้งอยูริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูขับข่ีรถเกงสวนบุคคล และรถปกอัพสวนบุคคลที่มาใชบริการท่ี
สถานีบริการน้ํามันท่ีตั้งอยูริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 330 ราย และนําขอมูล
ท่ีไดมาประมวลผลโดยใชวิธีสถิติ ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย  และความถี่ พบวา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานราคา และปจจัย
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับสําคัญมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง ตามลําดับ สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเปนอันดับแรกของแตละดานมีดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑคือ ความนาเช่ือถือในคุณภาพ ดานราคา คือราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ํามัน 
ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ทําเลที่ตั้งของสถานีบริการสะดวกตอการเดินทาง ดานการสงเสริม
การตลาด คือ ปายประชาสัมพันธบริเวณทางเขาสถานีบริการ ดานกระบวนการใหบริการ คือ ความ
ถูกตองในการเติมน้ํามัน ดานบุคลากร คือ ความซ่ือสัตยและไววางใจไดในการใหบริการของ
พนักงาน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางการภาพ คือ ความสะดวกในการเขา-ออก ของ
สถานีบริการน้ํามัน 
 วรัญญา ตรีชะฎา (2551)ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท.ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูใชบริการที่สถานีบริการ 
น้ํามัน ปตท.ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 392 ราย และนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลโดยใชวิธีสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ  และคาเฉล่ีย  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวม มี
คาเฉล่ียอยูในระดับความพึงพอใจมากทุกปจจัย ยกเวนดานการจัดจําหนาย มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง โดยดานผลิตภัณฑ มีการจําหนายน้ํามันท่ีมีคุณภาพ มีหัวจายทันสมัย ดานราคานํ้ามันของ
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ดานการจัดจําหนาย ทําเล
ท่ีตั้งมีความเหมาะสมอยูในบริเวณเสนทางหลักและชุมชน ดานการสงเสริมการตลาด ลูกคามีความ
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พึงพอใจเอกสารคําแนะนําขอมูลในการรับบริการตางๆ มีบริการเสริม เชน เติมลมยาง และเช็ด
กระจก ดานบุคคล พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี และพนักงานหนาลานใชวาจาท่ีสุภาพออนโยน ดาน
หลักฐานทางกายภาพ ไดแกความมีช่ือเสียงของน้ํามัน ปตท. และปายโลโก ปตท. ท่ีเห็นไดชัด ดาน
กระบวนการตางๆ มีความรวดเร็วในการรับชําระเงิน และทอนเงิน และความรวดเร็วในการ
ใหบริการเสริมอ่ืนๆ เชน การเช็ดกระจก และ การเติมลมยาง 
 

 


