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บทคดัย่อ 

        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่ง ปญัหา และกลยทุธธ์ุรกจิเพื่อเพิม่ผลประกอบการของ
ธุรกจิศูนยบ์รกิารรถยนต ์ : กรณศีกึษา ศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่บรษิทั ปตท. จ ากดั
(มหาชน) นี้ มวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื่อศกึษาวเิคราะห ์ยนืยนัปญัหา รวมทัง้สาเหตุของปญัหาที่
เกีย่วขอ้งกบัผลประกอบการ โดยมุง่เน้นส่วนงานการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร Pro Check 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2)เพื่อศกึษาการเขา้ใชบ้รกิารของลกูคา้ ความตอ้งการ และความ
พงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร Pro Check 3) เพื่อศกึษาแนวทางการบรหิารงาน 
การบรหิารธุรกจิ การแก้ปญัหา และ กลยทุธธ์ุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ผลประกอบการ โดย
มุง่เน้นศกึษาบรกิารของศูนยบ์รกิาร ProCheck  โดยไดอ้อกแบบการวจิยัเป็นแบบการ
ผสมผสานระหว่างขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มลูปฐมภูม ิมรีะเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยัคน้วา้ คอื ศกึษา
กบักลุ่มลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารในศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดัมหาชน 
โดยมวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูแบ่งออกแบบคอื สมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และเกบ็แบบสอบถาม 
100 ชุด โดยมกีารประเมนิผลโดยการใหค้ะแนนดงันี้ 5 พงึพอใจมากทีสุ่ด, 4 พงึพอใจมาก, 3 
พงึพอใจปานกลาง, 2 พงึพอใจน้อย และ 1 พงึพอใจน้อยทีสุ่ด และ ผลการศกึษาพบว่า เกดิ
ปญัหาในส่วนของสถานทีข่องศูนยบ์รกิาร และการบรกิารทีย่งัไม่มคีวามหลากหลาย ซึง่จากการ
ส ารวจลกูคา้ตอ้งการใหม้บีรกิารต่างๆเพิม่เขา้มา ส่วนทางดา้นคุณภาพในการบรกิารในภาพรวม
ลกูคา้มคีวามพงึพอใจ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ข้อมลูองคก์ร และลกัษณะธรุกิจ  
 ศูนยบ์รกิาร  Procheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ ปตท. บรษิทั ปตท. จ ากดั มหาชน สงักดั 
บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) มชีื่อเดมิคอื การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย ซึง่ไดก่้อตัง้ขึน้เมือ่ 
29 ธนัวาคม 2521 ซึง่ตรงกบัวกิฤตการณ์น ้ามนัโลกครัง้ที ่ 2 จงึเริม่ตน้ดว้ยธุรกจิน ้ามนัและการ
ปิโตรเลยีมจากแหล่งต่างๆท าใหป้ระเทศไทยสามารถมพีลงังานใชเ้องไดใ้นระดบัหนึ่งและยงัช่วย
ลดการสญูเสยีเงนิตราต่างประเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก ต่อมาเมือ่วนัที ่ 1 ตุลาคม 2544 ไดม้กีาร
แปลสภาพจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยมาเป็น บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) โดยไดม้ทีุน
จดทะเบยีนเริม่ 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 
บาท โดยไดม้กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รัง้แรกในวนัที ่ 6 ธนัวาคม 2544 และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
 วิสยัทศัน์ : เป็นบรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิัน้น า 
 พนัธกิจ : พนัธกจิของ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คอื ต่อประเทศ 
ต่อสงัคมชุมชมต่อผูถ้อืหุน้ ต่อลกูคา้ ต่อคู่คา้ และ ต่อพนกังาน 
 บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทกลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ 
  1. ธุรกจิน ้ามนั 
  2. ธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
  3. ธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 
  4. ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
 1. ธรุกิจน ้ามนั ด าเนินธุรกจิหลกัในการจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ 
และผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นครอบคลุม ดงันี้ 
 1.1 การตลาดค้าปลีก การตลาดคา้ปลกี (Retail Marketing) จดัจ าหน่ายเชือ้เพลงิผ่าน
เครอืขา่ยสถานีบรกิารน ้ามนัของ ปตท. ซึง่มอียูท่ ัว่ประเทศกว่า 1,180 แห่ง (ไมร่วมสถานีบรกิาร
น ้ามนั ปตท. ทีด่ าเนินงานภายใตบ้รษิทั ปตท. บรหิารธุรกจิคา้ปลกี จ ากดั) โดยพฒันาสถานี
บรกิารภาพลกัษณ์ใหมค่รบวงจรในรปูแบบ PTT Park พรอ้มขยายธุรกจิ คา้ปลกีในสถานีบรกิาร 
อกีทัง้เป็นผูน้ าการคน้ควา้และพฒันาพลงังานทดแทนพรอ้มจ าหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ 
ทัง้“น ้ามนั แก๊สโซฮอล”์ “น ้ามนัดเีซล-ปาลม์บรสิุทธิ”์ และ “น ้ามนัไบโอดเีซล” โดยล่าสุด ปตท. 
ไดพ้ฒันา “น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ E85” เพื่อเพิม่ผลติภณัฑท์างเลอืกใหแ้กผู้บ้รโิภค และเป็นการ
สนบัสนุนภาคการเกษตรอกีทางหนึ่ง ทัง้นี้ ปตท. ไดท้ าหน้าทีร่กัษาระดบัราคาน ้ามนัมใิห้
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ผูบ้รโิภคไดร้บัความเดอืดรอ้นในขณะทีร่าคา น ้ามนัในตลาดโลกสงูขึน้ ดว้ยการชะลอการปรบั
ขึน้ราคาน ้ามนัขายปลกีชา้กว่าผูค้า้น ้ามนัรายอื่นเพื่อรบัภาระแทนผูบ้รโิภค ท าให ้ปตท. ครองใจ
ผูบ้รโิภคโดยมสี่วนแบ่งการตลาดในระดบัสงูสุดเป็นอนัดบัหนึ่งอย่างต่อเนื่องนบัตัง้แต่ปี 2536 
เป็นตน้มา 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 

 
 ภาพที ่1.1 แสดงโครงสรา้งองคก์รของบรษิ ท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
  
 1.2 การตลาดพาณิชย ์ การตลาดพาณชิย ์ (Commercial Marketing) จดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย แบ่งชนิดตามความต้องการของลกูคา้ โดยจ าหน่ายผลติภณัฑ์
น ้ามนัเชือ้เพลงิทุกประเภท ผลติภณัฑห์ล่อลื่น และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้
ภาคอุตสาหกรรม บรษิทัสายการบนิ การเดนิเรอืขนส่ง เรอืประมง หน่วยงานราชการ 
รฐัวสิาหกจิ ลกูคา้ก๊าซหุงต้ม ลกูคา้กลุ่มขนส่งและสรา้งทาง รวมถงึจดัจ าหน่ายไปยงั ตลาด
ต่างประเทศ เพื่อรว่มสรา้งศกัยภาพทางธุรกจิแก่ลกูคา้ ซึง่ปจัจุบนัมจี านวนกว่า 2,500 ราย โดย 
ปตท. ไดส้รา้งอุปกรณ์ในการเกบ็ส ารองเชือ้เพลงิหรอือ านวยความสะดวกอื่นๆรวมทัง้ใหบ้รกิาร
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แนะน าเรือ่งการประหยดัพลงังาน และความปลอดภยัอกีดว้ย ในการด าเนินงานเพื่อใหธุ้รกจิ
น ้ามนับรรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพเตม็ที ่ ปตท. ไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารและปฏบิตักิารคลงั
และ การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลยีม เพื่อเพิม่ศกัยภาพใหธุ้รกจิเขม้แขง็ขึน้ นอกจากนัน้ยงัมกีาร
ลงทุนและการรว่มทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิน ้ามนัทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ 
 2. ธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ ณ ปจัจุบนั ปตท. และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิส ารวจ ผลติ และก๊าซ
ธรรมชาต ิ เป็นผูป้ระกอบธุรกจิก๊าซธรรมชาตอิยา่งครบวงจรเพยีงรายเดยีวในประเทศ โดย
ครอบคลุมตัง้แต่การส ารวจและผลติ การจดัหา การขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ การแยกก๊าซ
ธรรมชาต ิ และการจดัจ าหน่าย โดย ปตท. เป็นเจา้ของและผูด้ าเนินการโครงข่ายระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิ (Transmission Network) ทัง้บนบกและในทะเลและเป็นผูด้ าเนินการจดัหา 
ขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ และด าเนินธุรกจิแยกก๊าซธรรมชาตริาย
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ปตท. สรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานใหแ้ก่ประเทศ ดว้ยการเป็น
เจา้ของและด าเนินการขยายโครงขา่ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ ทัง้บนบกและในทะเลและสรา้ง
มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ก๊าซธรรมชาต ิ โดยน าไปผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ จ านวน 5 หน่วยเพื่อแยก
วตัถุดบิและผลติภณัฑก๊์าซธรรมชาตสิ าหรบัธุรกจิปิโตรเคมนีอกจากนัน้ ยงัไดม้กีาร การลงทุน
และการรว่มทุนกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ คอื การส ารวจและผลติ การจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ การส ารวจและผลติปิโตรเลยีม และการจดัจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาต ิ
 3. ธรุกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
 3.1 ธรุกิจปิโตรเคมี ปตท. ลงทุนในธุรกจิปิโตรเคมแีบบครบวงจรผ่านบรษิทัในกลุ่ม 
ปตท. 8 แห่ง โดยเริม่ตัง้แต่การผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคมขีัน้ตน้ ขัน้กลางและขัน้
ปลาย ทัง้สายโอเลฟินสแ์ละอะโรเมตกิส ์ จนปจัจบุนักลุ่ม ปตท. กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มผูผ้ลติ
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมรีายใหญ่ของประเทศ และเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในภมูภิาคเอเชยีและเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้นี้ ผลติภณัฑปิ์โตรเคมขีัน้ปลายของกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ยสายการผลติ
ภณัฑท์ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ กลุ่มโพลเีมอรแ์ละเมด็พลาสตกิ กลุ่มผลติภณัฑเ์อทลินีออกไซดแ์ละ
ผลติภณัฑเ์กีย่วเนื่อง กลุ่มผลติภณัฑโ์อลโีอเคม ี โดยเฉพาะ bio – based chemical กลุ่ม
ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์ และกลุ่มผลติภณัฑ์ Specialty ต่าง ๆ นอกจากนี้ บรษิทัในกลุ่ม ปตท. 
ยงัด าเนินธุรกจิดา้นการตลาด เพื่อจ าหน่ายเมด็พลาสตกิทัง้ในและต่างประเทศ ใหบ้รกิารโลจสิติ
กสอ์ยา่งครบวงจร และใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้า น ้า ไอน ้า ท่าเทยีบเรอื คลงัผลติภณัฑ ์ บรกิารซ่อมบ ารงุและวศิวกรรม เป็นตน้ ทัง้นี้ 
ปตท. มแีผนขยายการลงทุนในธุรกจิปิโตรเคมทีัง้ในภูมภิาคเอเชยีเละตะวนัออกกลาง ดว้ย
ศกัยภาพทีแ่ขง่ขนัไดในเวทสีากล โดยเฉพาะการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัทางธุรกจิผ่านการพฒันา

http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx?openWinF=7
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx?openWinF=7
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ผลติภณัฑป์ระเภท Specialty และการสรา้งโอกาสทางธุรกจิบนความตอ้งการของตลาด 
(market back strategy)เป็นส าคญั ศกัยภาพทางธุรกจิทีแ่ขง็แกรง่ดว้ยพลงัรว่มของกลุ่ม ปตท. 
ในธุรกจิปิโตรเคม ี ไมเ่พยีงแต่จะผลกัดนัใหก้ลุ่ม ปตท. เป็นผูน้ าตลาดปิโตรเคมรีายใหญ่ของ
ประเทศ ยงัท าใหก้ลุ่ม ปตท. ไดร้บัความเชื่อถอืจากพนัธมติรทางธุรกจิชัน้น าระดบัโลก อาทิ 
บรษิทั LyondellBasell ประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทั Asahi Kasei Chemical Corporation 
ประเทศญี่ปุน่ และ บรษิทัSime Darby Plantation ของประเทศมาเลเซยี 
 3.2 ธรุกิจการกลัน่ ปตท. ลงทุนในธุรกจิโรงกลัน่น ้ามนัผ่าน 5 บรษิทัในกลุ่ม ปตท. ซึง่มมีี
ก าลงัการกลัน่รวมกนัทัง้สิน้ 1,040,000 บารเ์รลต่อวนั โดย ปตท. จดัหาน ้ามนัดบิและรบัซือ้
ผลติภณัฑน์ ้ามนัส าเรจ็รปูจากบรษิทัโรงกลัน่น ้ามนัในกลุ่ม ปตท . เพื่อจ าหน่ายต่อใหก้บัลกูคา้
ของหน่วยธุรกจิน ้ามนั ทัง้นี้ ปตท. จะจดัหาน ้ามนัดบิและรบัซือ้ผลติภณัฑน์ ้ามนัส าเรจ็รปูตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ที ่ ปตท. ถอือยูใ่นโรงกลัน่น ้ามนันัน้ ๆ นอกจากการประกอบธุรกจิโรงกลัน่
น ้ามนัทีท่นัสมยัและมศีกัยภาพทางดา้นการผลติสงูแลว้ โรงกลัน่ในกลุ่ม ปตท. ยงัไดข้ยายการ
ลงทุนสู่ธุรกจิเกี่ยวเนื่อง เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัโดยลงทุนในธุรกจิปิโตรเคม ีธุรกจิ
น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน ธุรกจิผลติไฟฟ้า ธุรกจิการขนส่งน ้ามนัและธุรกจิพลงังานทดแทน เช่น 
การผลติเอทานอล และไบโอดเีซลจากพชืน ้ามนั ทัง้นี้ การลงทุนในธุรกจิเกีย่วเนื่องจะช่วย
เสรมิสรา้ง ความมัน่คงและการเจรญิเตบิโตอยา่งเป็นปึกแผ่นในอนาคต 
 4. ธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบธุรกจิดา้นการจดัหา การน าเขา้ การส่งออก
และการคา้ระหว่างประเทศ ครอบคลุมน ้ามนัดบิ คอนเดนเสท ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ปิโตรเคม ี
รวมถงึผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมพเิศษอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการท าการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกจิของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ใหม้ศีกัยภาพในการแข่งขนัและท าก าไร
จากการคา้ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและผลติภณัฑอ์ื่นๆ รวมทัง้เพิม่มลูค่าทางการคา้ใหแ้ก่กลุ่ม 
ปจัจบุนั การด าเนินธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศของ ปตท. เป็นไปอยา่งครบวงจร นอกจากนัน้
ยงัไดม้กีารจดั บรษิทั PTT International Trading Pte. จ ากดั ทีส่งิคโปร ์ เพื่อเป็นตวัแทนของ 
ปตท. ในการธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ ตลอดจนใหบ้รกิารประสานงานกบัลกูคา้ทีเ่ป็นคู่คา้ 
ปตท. อยา่งใกลช้ดิ และสนบัสนุนการท าธุรกรรมของ ปตท. และ บรษิทัในเครอื 
 กลุ่มธุรการคา้ระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระบบงานหลกัๆไดแ้ก่ การขาย
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม / ปิโตรเคม ีการพฒันาธุรกจิและการบรหิารความเสีย่งราคา การจดัหาการ
จนส่งต่างประเทศและ ขอ้มลูเกีย่วทางธุรกจิ 
 ในกลุ่มธุรกจิ 4 กลุ่มของ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหวัขอ้ 
“ก าหนดกลยุทธก์ารเพิม่ความพงึพอใจในการบรกิารของศูนย ์ Procheck สาขาตกึส านกังาน
ใหญ่ ปตท.” จะอยูใ่นกลุ่มธุรกจิน ้ามนัซึง่กลุ่มธุรกจินี้มคีวามส าคญัในการท ารายไดแ้ก่ บรษิทั 
ปตท. จ ากดั(มหาชน) ซึง่ท ารายไดด้งัต่อไปนี้ (รายงานประจ าปีของบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
ปี 2554 : 13) 
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 ปี พ.ศ. 2552 ธุรกจิน ้ามนัสามารถท ารายไดเ้ท่ากบั 23% ของรายไดท้ัง้หมดของ บรษิทั 
ปตท. จ ากดั(มหาชน) ซึง่มมีลูค่าเท่ากบั 364,820.02 ลา้นบาท จากรายไดท้ัง้หมดจากธุรกจิ
ต่างๆของปี พ.ศ. 2552 เท่ากบั 1,586,174 ลา้นบาท 
 ปี พ.ศ. 2553 ธุรกจิน ้ามนัสามารถท ารายไดเ้ท่ากบั 23% ของรายไดท้ัง้หมดของ บรษิทั 
ปตท. จ ากดั(มหาชน) ซึง่มมีลูค่าเท่ากบั 436,684.44 ลา้นบาท จากรายไดท้ัง้หมดจากธุรกจิ
ต่างๆของปี พ.ศ. 2552 เท่ากบั 1,898,628 ลา้นบาท 
  ปี พ.ศ. 2554 ธุรกจิน ้ามนัสามารถท ารายไดเ้ท่ากบั 21% ของรายไดท้ัง้หมดของ บรษิทั 
ปตท. จ ากดั(มหาชน) ซึง่มมีลูค่าเท่ากบั 509,914.65 ลา้นบาท จากรายไดท้ัง้หมดจากธุรกจิ
ต่างๆของปี พ.ศ. 2552 เท่ากบั 2,428,165 ลา้นบาท 
 ธุรกจิน ้ามนัของบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 
ธุรกจิน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น ซึง่ในการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้จะศกึษาเกีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่นซึง่มอีงคป์ระกอบต่างๆ คอื 
  -ส่วนการตลาดน ้ามนัหล่อลื่น 
  -ส่วนการขายผลติภณัฑห์ล่อลื่นในประเทศ 
  -ส่วนการขายผลติภณัฑห์ล่อลื่นต่างประเทศ 
  -ส่วนเทคนิคหล่อลื่น 
  -ส่วนการผลติและบรรจนุ ้ามนัหล่อลื่น 
  -ส่วนการควบคุมคุณภาพน ้ามนัหล่อลื่น 
  -ส่วนการวเิคราะหว์จิยัและพฒันาผลติภณัฑห์ล่อลื่น 
 ในส่วนของศูนย ์Procheck ส านกังานใหญ่ ปตท. จะอยู่ในส่วนเทคนิคหล่อลื่นซึง่ท าหน้าที่
ในการใหบ้รกิารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชน้ ้ามนัหล่อลื่นทุกชนิด ไมว่่าจะเป็น
น ้ามนัหล่อลื่นในดา้นอุตสาหกรรม น ้ามนัหล่อลื่นในดา้นของยานยนต ์ และน ้ามนัหล่อลื่นในดา้น
ของเรอืเดนิสมุทร อกีทัง้ยงัช่วยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการใชน้ ้ามนัหล่อลื่นของบรษิทั ปตท. 
จ ากดั(มหาชน) และเป็นอกีหน่วยงานหนึ่งทีช่่วยในการออกผลติภณัฑห์ล่อลื่นใหม่ๆ ซึง่ส่วน
เทคนิคหล่อลื่นจะแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบตามผลติภณัฑแ์บ่งออกเป็นหน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่  
น ้ามนัหล่อลื่นทางดา้นอุตสาหกรรม  น ้ามนัหล่อลื่นทางดา้นยานยนต์ น ้ามนัหล่อลื่นในดา้นของ
เรอืเดนิสมทุร และศูนย ์Procheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ ปตท. 
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สายการบงัคบับญัชาการในส่วนเทคนิคหล่อลื่นมดีงันี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ภาพที ่1.2 แสดงโครงสรา้งการบรหิารของส่วนเทคนิคหล่อลื่น 
 
 ศูนย ์ProCheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ ปตท. จะมกีารใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี้ 
 1. บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 
 2. บรกิารเปลีย่นน ้ามนัเกยีร ์
 3. บรกิารเชค็สภาพเครือ่งยนต ์ฟร ี15 รายการ 
 4. ขายน ้ามนัหล่อลื่นของบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
 กลุ่มลกูคา้หลกัของศูนย ์ Procheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ของบรษิทั ปตท. จ ากดั
(มหาชน) คอื กลุ่มคนทีใ่ชร้ถยนต ์ อยูใ่นอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่นไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการผลติรถยนต ์
 สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่นทีก่ารแข่งขนักนัสงู ซึง่ถอืไดว้่าเป็นตลาดที่
มคีู่แขง่น้อยราย ซึง่คู่แข่งหลกัๆในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ Shell Caltex บางจาก และ Mobil 
 
1.2 ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
 1.2.1 ปัญหาระดบัองคก์ร และระดบัหน่วยธรุกิจ 
 จากขอ้มลูผลประกอบการรวมขององคก์ร และหน่วยธุรกจิ Procheck พบว่าปญัหาที่
เกดิขึน้ในศูนยบ์รกิาร Pro Check คอื จ านวนลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารลดน้อยลง โดยดจูากขอ้มลู
จ านวนการน ารถยนตข์องลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารในศูนย ์ Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 
ของปี พ.ศ. 2551-2554 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ผูจ้ดัการส่วนเทคนิคหล่อลื่น 

หล่อลืน่ดา้นอุตสาหกรรม หล่อลืน่ดา้นยานยนต์ หล่อลืน่ดา้นเรอืเดนิสมทุร 

ศนูย ์Procheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ 

หวัหน้าศนูย ์Procheck 

พนกังานปฏบิตักิาร Procheck 
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  ปี 2551  จ านวน 1,900 คนั/ปี เฉลีย่  7.8  คนั/วนัท าการ 
  ปี 2552  จ านวน 1,889 คนั/ปี เฉลีย่ 7.73 คนั/วนัท าการ 
  ปี 2553  จ านวน 1,867 คนั/ปี เฉลีย่  7.6  คนั/วนัท าการ 
  ปี 2554  จ านวน 1,851 คนั/ปี เฉลีย่  7.5  คนั/วนัท าการ 
 จากปญัหาดงักล่าวจงึไดม้กีารตรวจสอบดวู่าอาจจะเป็นเพราะผลติภณัฑห์รอืไมจ่งึไดน้ า
ยอดขายในแต่ละปีเพื่อจะหาสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ โดยดจูากยอดขายน ้ามนัหล่อลื่นใน
ศูนยบ์รกิาร Pro Check ในปี 2551 – 2554 โดยมขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
  ปี 2551  รายรบั 4.3  ลา้นบาท/ปี  เฉลีย่ 3.6  แสนบาท/เดอืน 
  ปี 2552  รายรบั 4.04 ลา้นบาท/ปี  เฉลีย่ 3.37 แสนบาท/เดอืน 
  ปี 2553  รายรบั 4.81 ลา้นบาท/ปี  เฉลีย่ 4.01 แสนบาท/เดอืน 
  ปี 2554  รายรบั 5.24 ลา้นบาท/ปี  เฉลีย่ 4.36 แสนบาท/เดอืน 
  
 จากขอ้มลูของยอดขายจะพบว่ามเีพยีง ปี 2552 ทีม่รีายรบัจากการขายผลติภณัฑห์ล่อลื่น
ลดน้อยลง ส่วนในปี 2553-2554 มรีายรบัเพิม่มากขึน้ตามล าดบั ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่ายอดขาย
เพิม่มากขึน้แต่จ านวนรถทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในศูนยบ์รกิาร Pro Check ลดน้อยลงทุกปี ทัง้สอง
อยา่งนี้ไมม่คีวามสมัพนัธท์ีจ่ะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จงึสรปุเบือ้งตน้ไดว้่าการทีจ่ านวนรถที่
เขา้มาใชบ้รกิารลดน้อยลงไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัคุณภาพของตวัผลติภณัฑ์ 
 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัการสเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้จากผูป้ฏบิตังิานและลกูคา้ 
พบว่า มสีาเหตุหลกัจาก ความพงึพอใจในคุณภาพบรกิาร และปจัจยัการบรกิารดา้นอื่นๆ ตามที่
ปรากฏมนขอ้มลูทุตยิภูมงิานวจิยัทีท่างหน่วยงานฯ ไดเ้คยท าการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร และไดส้รปุขอ้มลูต่างๆออกมาเป็นตวัเลขซึง่บ่งชีถ้งึความพงึพอใจทีไ่ดร้บัใน
การใชบ้รกิารในศูนยบ์รกิาร Pro Check โดยจะน าขอ้มลูในปี พ.ศ. 2551 – 2554 เพื่อน ามาใช้
เป็นขอ้มลูเพื่อหาสาเหตุของจ านวนรถทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารน้อยลง โดยขอ้มลูตามตารางที ่1.3 
 จากขอ้มลู ค่าเฉลีย่ทีต่ ัง้เป็นค่าเฉลีย่ทีเ่ป็นเกณฑม์าตรฐานของศูนยบ์รกิาร Pro Check 
คอื 4.6 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการใหบ้รกิารส่วนใหญ่จะต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานก าหนด ซึง่อาจจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหจ้ านวนรถยนต์ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารลดน้อยลง ดงันัน้จงึจะขอน าการ
ใหบ้รกิารของศูนย ์Pro Check มาปรบัปรงุจดัการใหมเ่พื่อใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
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ตารางที ่1.3 แสดงความพงึพอใจของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 
                   ทีศู่นย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 

ปี ค่าบรกิาร ความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย การตรวจ 15 
รายการ 

ความรวดเรว็ อธัยาศยั การตอ้นรบั 

2551 4.4 4.4 4.2 4.6 4.9 4.8 

2552 4.65 4.5 4.35 4.71 4.9 4.85 

2553 4.51 4.34 4.29 4.49 4.71 4.71 

2554 4.58 4.51 4.53 4.59 4.78 4.75 

 
 

ปี ความสะดวก ความสะอาด บรรยากาศ 

2551 4.3 4.6 4.3 

2552 4.4 4.55 4.4 

2553 4.37 4.40 4.37 

2554 4.52 4.57 4.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที ่1.4 แผนผงัสาเหตุและผลแสดงถงึสาเหตุทีท่ าใหค้วามพงึพอใจของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิาร
ศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 

1.ความพงึพอใจ

ของลกูคา้ต ่ากว่าค่า

มาตรฐานทีก่ าหนด

ไว ้

-2.ผลประกอบการ

ลดลง  

(จ านวนลกูคา้ทีใ่ช้

บรกิารลดลง) 

พนกังานบรกิารไมด่ ี

สภาพแวดลอ้มไม่ดี 

ปญัหาทางดา้นเครือ่งจกัร 

ท างานล่าชา้ 
กิริยามารยาทไม่ดี 

ใชค้ าพดูไมเ่หมาะสม 

ไม่มีความช านาญ มจี านวนไมเ่พยีงพอ 

ลา้สมยั 

มคีราบน ้ามนับนพืน้ 

พ้ืนท่ีคบัแคบ 
เดนิทางล าบาก 
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 จากผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) ซึง่ใชว้เิคราะหส์าเหตุ และผล พบว่า ปญัหาหลกั
ของศูนย ์Procheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ ปตท. จะมอียู ่3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 
  1. ในส่วนของพนกังาน 
   1.1 ใชค้ าพดูไมเ่หมาะสม 
   1.2 ท างานล่าชา้ 
   1.3 ไมม่คีวามช านาญในสายงานทีท่ า 
   1.4 กริยิามารไมด่ ี
  2. ในส่วนของเครือ่งจกัร 
   2.1 เครือ่งจกัรไม่มคีวามทนัสมยั 
   2.2 เครือ่งจกัรมไีมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
  3. ในส่วนของสภาพแวดลอ้มในศูนยบ์รกิาร 
   3.1 มคีราบน ้ามนัเป้ือนทีบ่รเิวณพืน้ของศูนยใ์หบ้รกิาร 
   3.2 พืน้ทีใ่นศูนยบ์รกิารมขีนาดเลก็ 
   3.3 สามารถเขา้ถงึพืน้ทีใ่นศูนยบ์รกิารไดย้าก 
 สรปุ ปัญหาระดบัองคก์ร คอื ผลประกอบการของบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน)อาจจะ
ลดลง และท าใหค้วามเชื่อมัน่ของลกูคา้ทีม่ต่ีอตราสนิคา้และบรกิารของบรษิทัลดลงตามไปดว้ย 
 ปัญหาระดบัหน่วยธรุกิจน ้ามนั คอื อาจะท าใหผ้ลประกอบการทีน้่อยกว่าใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั และท าใหเ้ป้าหมายของบรษิทัทีก่ าหนดไวไ้มไ่ดต้ามเป้าหมาย  
 ปัญหาระดบัหน้าท่ี คอื ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในศูนย ์ Procheck สาขาส านกังานใหญ่ 
ปตท. ลดน้อยลงท าใหร้ายไดข้องศูนยบ์รกิารลดน้อยลงมผีลกระทบต่อองคก์รใหญ่และพนกังาน
ในศูนยบ์รกิาร 
 
1.3 ความส าคญัและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
 ปญัหาการทีร่ถยนตเ์ขา้มาใชบ้รกิารทีศู่นย ์ Pro Check ลดน้อยลงทุกปี จะท าใหเ้กดิผล
กระทบระยะยาวต่อองคก์รในทุกๆดา้น ซึง่ถ้าไมไ่ดร้บัการแกไ้ขหรอืปรบัปรุงจะส่งผลกระทบ
ดงัต่อไปนี้ 
 ผลกระทบระดบัองคก์ร 

  -ท าใหอ้งคก์รเสื่อมเสยีชื่อเสยีงในดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้ 
  -ลกูคา้มคีวามเชื่อมัน่ในองคก์รลดน้อยลง 
  -ลกูคา้มทีศันคตทิางดา้นลบต่อองคก์รในการใหบ้รกิาร 
  -อาจจะท าใหส้่วนแบ่งทางการตลาดลดน้อยลง 
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 ผลกระทบระดบัหน่วยธรุกิจ 
  -ลกูคา้เปลีย่นไปใชบ้รกิารของคู่แขง่ 
  -อาจจะท าใหเ้ป็นจดุอ่อนทีคู่่แขง่สามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดม้ากกว่าองคก์รของเรา 

 ผลกระทบระดบัหน้าท่ี (ระดบัผลิตภณัฑ)์  
 -ท าใหม้ผีลต่อการเลื่อนระดบัขัน้การเตบิโตของพนกังานในส่วนนี้ 
 -มผีลกระทบต่อการพจิาณาเงนิเดอืนของพนกังาน 
 -สรา้งความไมพ่งึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รหิารอาจจะท าใหถู้กว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืมผีลใน
เรือ่งต่างๆ 
 -ขาดรายไดจ้ากในส่วนของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
 

1.4 วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อศกึษา วเิคราะห ์ ยนืยนัปญัหา รวมทัง้สาเหตุของปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผล
ประกอบการ โดยมุง่เน้นส่วนงานการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร Pro Check บรษิ ท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 
 2. เพื่อศกึษาการเขา้ใชบ้รกิารของลกูคา้ ความตอ้งการ และความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ช้
บรกิารของศูนยบ์รกิาร Pro Check 
 3.เพื่อก าหนดกลยทุธธ์ุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ผลประกอบการ โดยมุง่เน้นศกึษา
บรกิารของศูนยบ์รกิาร Pro Check 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ประโยชน์ในระยะสัน้  - ศนูยบ์ริการ Pro Check จะไดป้ระโยชน์ คอื  
 1. ไดท้ราบพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร และความของพงึพอใจของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
ในศูนยฯ์ 
 2. ทราบการท างานและการบรหิารงานของพนกังานในศูนยบ์รกิาร Pro Checkสามารถ
ปรบัปรงุการบรกิารใหก้บัลกูคา้ไดต้รงจุดมากขึน้ และไดท้ราบความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ขา้ใช้
บรกิาร อกีทัง้สามารถปรบัปรงุการท างานใหเ้กดิความพงึพอใจต่อพนกังานและหวัหน้างานอกี
ดว้ย 
 ประโยชน์ในระยะยาว – ศนูยบ์ริการ Pro Check จะไดป้ระโยชน์ คอื 
 1. ทราบกลยทุธท์ุกระดบั แนวทางการบรหิาร และการวางแผนในการบรหิารงานใน
อนาคตเพื่อเพิม่ผลประกอบการ และพฒันาคุณภาพการบรกิาร 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่ง การก าหนดกลยทุธก์ารเพิม่ความพงึพอใจในการ
บรกิารของศูนย ์ Pro Check เพื่อศกึษาการจดัการเชงิกลยทุธ ์ และก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร 
ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าทีด่า้นการใหบ้รกิาร ผูศ้กึษาจงึไดร้วบรวมแนวคดิและทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งไวด้งันี้ 
 2.1 แนวคดิในการบรกิาร 

2.2 ทศันคตขิองลกูคา้ 
 2.3 ความพงึพอใจของลกูคา้ 
 2.4 การจดัการเชงิกลยทุธ์ 
 2.5 Balanced Scorecard (BSC) 
 2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดในการบริการ 
 ความหมายของการบริการ 
 งานสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์(ไทยประกนัชวีติ จ ากดั. 2539 : 6 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวล
อนนัต ์ 2545 : 15) มเีงือ่นไขแห่งการใหใ้นรปูแบบของรปูธรรมและนามธรรม ในเชงิของความ
สะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้ง 
 ผูป้ฎบิตัติอ้งมคีวามเขา้ใจในมนุษย ์ โดยยดึถอืความพอใจและความตอ้งการของผูร้บัเป็น
หลกั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความพรอ้มทางดา้นจติใจ ไหวพรบิและปฏภิาณอยูต่ลอดเวลา 
 การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัเราจะเป็นผูถู้กเลอืกโดยผูซ้ือ้ซึง่มอีทิธพิลสงูมากใน
ปจัจบุนั 
 กจิกรรมก่อนการขาย ในขณะทีข่าย และหลงัการขาย 
 กจิกรรมสรา้งความอบอุ่นใจ การใหข้อ้มลูข่าวสาร ความเป็นมติร ความสะดวกสบาย และ
ปฎบิตัติามค าขอ 
 กจิกรรมการใหบ้รกิารลกูคา้และการใหบ้รกิารกบัพนกังานในส่วนงานต่างๆ 
 งานบรกิาร หมายถงึ งานทีท่ าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความพงึพอใจ สะดวกสบาย ซึง่ลกูคา้ทุกคนมี
ความตอ้งการและความคาดหวงัทีต่่างกนั (ศริพิร ตนัตพิูลวนิยั. 2508 : 1 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์
นวลอนนัต ์2545 : 15) 
 สรปุความหมายของการบรกิารคอื การท ากจิกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการและ
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สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ และท าใหผู้อ้ื่นทีไ่ดร้บับรกิารมคีวามสุข 
 องคป์ระกอบ ของการบริการ (Service Mix) 

 กลุ่มท่ีมีผลก่อนรบับริการ (Pre-Service Factors) 
  -ชื่อเสยีงของบรษิทั ภาพพจน์ และกติตศิกัดิ ์(Company Image) 
  -ความน่าเชื่อถอืของบรษิทั (Creditability of Company) 
  -ค่าใชจ้่ายในการรบับรกิาร (Cost of Service) 
  -ความแปลกใหม่ของบรกิาร (Creativity of Service) 
 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลขณะรบับริการ (During – Service Factors) 
  -ความสะดวกสบายขณะใชบ้รกิาร (Conveniency) 
  -ความถูกตอ้งแมน่ย าในรายละเอยีดขัน้ตอนของการบรกิาร (Contectness) 
  -กริยิามารยาททีด่งีามของผูใ้หบ้รกิาร (Courtesy) 
  -ความซบัซอ้นยุง่ยากในขัน้ตอนของการรบับรกิาร (Carelessness) 
  -ความประณตีบรรจงและพถิพีถินัขณะบรกิาร (Carefulness) 
  -ความประมาทและละเลยลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิาร (Carelessness) 
  -ฝีมอื ภมูปิญัญา และความสามารถของบรกิาร (Competence) 
 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลหลงัการรบับริการแล้ว (Post – Service Factors) 
  -การบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัการคาดหวงัของลกูคา้ก่อนมารบับรกิาร (Conformance to 

Customer Expectation) 
  -ความสมบรูณ์ครบถว้นของบรกิาร (Completeness of Service) 
  -ความสม ่าเสมอดา้นคุณภาพของบรกิาร (Consistency of Service Quality) 
  -การปฏบิตัต่ิอค ารอ้งเรยีนของลกูคา้ (Complaint Handling) 
  -ความคุม้ค่าของเงนิ (cost  Effectiveness)  (ไทยประกนัชวีติ จ ากดั. 2539 : 7 อา้ง

ถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 16)  
 ความต้องการพ้ืนฐานของลกูค้า 
 พนกังานทีต่อ้งตดิต่อเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ควรตอ้งเรยีนรูห้ลกัเกณฑ ์ ศลิปะของการเขา้ถงึ
จติใจและความตอ้งการของบุคคลเหล่านัน้ โดยการรบัฟงัการ ซกัถามและการสงัเกตเมือ่ลกูคา้
มาขอขอรบับรกิาร ตลอดจนการจ าสิง่ทีล่กูคา้เคยขอรบับรกิารมาก่อน (ไทยประกนัชวีติ จ ากดั. 
2539 : 7 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 16) 
 1. ลกูคา้ตอ้งการความสะดวกสบาย ไมต่อ้งมขี ัน้ตอนยุง่ยากในการรบับรกิาร 
 2. ลกูคา้ตอ้งการบรกิารทีสุ่ภาพ มไีมตรจีติ จรงิใจ ไดร้บัเกยีรต ิไดร้บัความเกรงใจ ความ
น่าเชื่อถอื ตอ้งการใหผู้้บรกิารจดจ าสิง่ต่างๆทีเ่กี่ยวกบัตนได ้ และทีส่ าคญัตอ้งการไดร้บัความ
ตอ้นรบัทีด่กีว่าหรอืไม่น้อยกว่าผูอ้ื่น 
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 3. ลกูคา้ตอ้งการสถานทีท่ีม่คีวามสะอาด เหน็แลว้สบายตา สวยงาม เป็นระเบยีบ และ
ปลอดภยั 
 การสรา้งมติรภาพและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัเป็นสิง่ส าคญั โดยเฉพาะผู้ใหบ้รกิาร
เพื่อทีจ่ะไดร้บัความประทบัใจจากลกูคา้หรอืผูท้ีม่าตดิต่อ ฉะนัน้การทีเ่ราจะสรา้งมติรภาพหรอื
มนุษยสมัพนัธไ์ดด้นีัน้ สิง่หนึ่งทีเ่ราควรจะท าความเขา้ใจก่อนเป็นอนัดบัแรกคอื การเขา้ใจใน
ธรรมชาตขิองมนุษย ์ เพื่อแสวงหาวธิกีารสรา้งสมัพนัธภาพไดอ้ย่างเหมาะสม (ไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั. 2539 : 11 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 16) 
 ธรรมชาติของมนุษยมี์ 10 ประการ คือ 
 1. คนเราจะรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั ดงันัน้ การใหค้วามส าคญัแก่คนอื่นกจ็ะท าใหค้น
อื่นเกดิความพงึพอใจเราได้ 
 2. ใหค้นอื่นรูว้่าเป็นพวกเดยีวกนั การจะเป็นผูบ้รกิารทีด่คีวรคลอ้ยตามความคดิเหน็ของ
ลกูคา้ก่อน แลว้ค่อยชีแ้จงถงึขอ้จ ากดัหรอืความแตกต่าง เพื่อความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั 
3. สนใจตนเองมากกว่าผูอ้ื่น ดงันัน้การใหบ้รกิารทีด่คีวรจะใหค้วามสนใจแก่ลกูคา้เป็นพเิศษ 
 4. อยากเจรญิก้าวหน้าขึน้เรือ่ยๆ คอืการทีแ่สดงให้ลกูคา้เหน็ว่าเขาเป็นบุคคลพเิศษทีค่วร
ใหค้วามสนใจ ตอ้นรบั ดแูลและใหบ้รกิาร 
 5. อยากจะจดัการปญัหาต่างๆ ดงันัน้ทนัทเีมือ่ลกูคา้เกดิปญัหาต่างๆขึน้เราควรแกไ้ข
ในทนัท ี
 6. ธรรมชาต ิคนเราอยากถูกมากกว่าฟงัหรอืปฏบิตัติาม ฉะนัน้การบรกิารทีด่เีกดิจากการ
ฟงัทีด่ดีว้ย 
 7. อยากใหค้ าปรกึษามากกว่าขอค าแนะน า ดงันัน้การบรกิารจงึไมใ่ช่สัง่สอนหรอืชีใ้ห้
ลกูคา้ปฏบิตัติาม 
 8. คนเราไมช่อบการควบคุมทีใ่กลช้ดิเกนิไป ท าใหเ้กดิความรูส้กึอดึอดัและร าคาญ ดงันัน้
การบรกิารทีด่จีงึไมค่วรเดนิตามและถามลกูคา้มากเกนิไป 
 9. คนเราไมช่อบการเปลีย่นแปลง และเมือ่เปลีย่นแปลงมกัจะเกดิความสงสยัเสมอ ดงันัน้ 
ถา้จะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ควรเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ อกีทัง้ควรมกีาร
ประชาสมัพนัธล์่วงหน้าต่อลกูคา้ กจ็ะเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร 
 
 10. มนีิสยัอยากรูอ้ยากเหน็ตลอดเวลา ดงันัน้ เมือ่เกดิความเปลีย่นแปลงหรอืมอีะไรมา
ใหมก่ค็วรจะประชาสมัพนัธแ์ก่ลกูคา้เสมอ 
 เทคนิคการให้บริการท่ีดี 
 คุณภาพของการใหบ้รกิารทีด่ ี คอื SERVICE 7 อกัษร มดีงัต่อไปนี้ (ช านาญ ภู่
เอีย่ม.2537 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 17) 
  S = SMILING & SYMPATHY มรีอยยิม้และมคีวามเหน็ใจลกูคา้ 
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  E = EARLY REPONSE ใหบ้รกิารรวดเรว็และรูใ้จลกูคา้โดยไมต่อ้งค ารอ้งขอ 
  R = RESPECTFUL ใหเ้กยีรตลิกูคา้ และใหค้วามเคารพแด่ลกูคา้ 
  V = VOLUNTARINESS MANNER ใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ ไมใ่ช่การถูกบบี
บงัคบั 
  I = IMAGE ENHANCING การแสดงออกทีเ่สรมิภาพพจน์ของผูใ้หบ้รกิารและองคก์ร 

 C = COURTESY กริยิาสุภาพ อ่อนโยน และมมีารยาททีด่ ี
  E = ENTHUSIASM กระตอืรอืรน้ในการบรกิาร ใหบ้รกิารมากกว่าความคาดหวงัของ
ลกูคา้ 
 องคป์ระกอบส าคญัในการบริการลูกค้า 
 1. ความรู ้ (Knowledge) ความรูท้ีม่ต่ีองานทีท่ า และตอ้งน าไปประยกุตใ์ชใ้หถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัภาระหน้าทีท่ีต่้องปฏบิตัแิละรบัผดิชอบ 
 2. ทกัษะ (Skill) จะตอ้งผ่านการฝึกฝนจนช านาญจนสามารถน ามาปฏบิตักิบังานทีท่ าได้
อยา่งคล่องแคล่ว 
 3. ทศันคต ิ (Attitude) ตอ้งมทีศันคตทิีถู่กตอ้ง โดยจะมทีศันคตทิีด่ต่ีอการบรกิารทีต่นท า
อยูร่วมถงึมคีวามมัน่คงในตนเอง 
 4. บุคลกิภาพ (Personality) ตอ้งมบีุคลกิภาพทีเ่หมาะสม คอื การแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย 
วาจาสุภาพอ่อนหวาน ใบหน้ายิม้แยม้แจ่มใส ใหค้วามสนใจในงานทีท่ าดว้ยความเตม็ใจและ
จรงิใจ กระตอืรอืรน้ และมคีวามอดทน 
 5. ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) มคีวามคดิในการพฒันางานบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
แต่ตอ้งไมผ่ดิหลกัจรรยาบรรณและไมเ่กดิต่อผูร้บับรกิาร 
 6. การพฒันาตนเอง (Self Development) จะตอ้งมกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ คอื การสงัเกต การฟงั การจดจ า การบนัทกึ การอ่าน การถาม และการฝึกอบรม (ไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั. 2539 : 13 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 18)  
 ศิลปะการให้บริการลูกค้า 
 กุญแจส าคญั 8 ดอก สู่ความพงึพอใจสงูสุดใหแ้กล้กูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร คอื (ไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั. 2539 : 14 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 18) 
 1. เขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งรูว้่าลกูคา้ตอ้งการอะไร โดยการฟงั การสงัเกต 
การสอบถาม และจากการจดบนัทกึขอ้มลูทีเ่คยใหบ้รกิารลกูคา้ไปแลว้ 
 2. รูจ้กัวธิกีารสื่อสารทีด่ ี โดยใชค้ าพดูทีสุ่ภาพอ่อนหวาน ชดัเจน เขา้ใจง่าย และรวมถงึ
การใชร้อยยิม้ น ้าเสยีง และท่าทาง 
 3. ความมมีารยาท การใหบ้รกิารลกูคา้ตอ้งมกีารแสดงออกทีด่ต่ีอหน้าลกูคา้ 
 4. มคีวามรบัผดิชอบ ตอ้งมคีวามรบัผดิในการท างานและการเพิม่ผลผลติในการท างาน
ดว้ย 
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 5. มคีวามสามารถรอบรู ้ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมคีวามรูต่้างๆในเรือ่งเกีย่วกบัการท างานและมี
ความรูร้อบตวัทีด่ ีเพราะสิง่ทีจ่ะท าใหล้กูคา้มคีวามเชื่อมัน่และเกดิทศันะคตทิีด่ต่ีอการใหบ้รกิาร 
 6. มคีวามน่าเชื่อถอื ตอ้งท าใหล้กูคา้เกดิความศรทัธาและเชื่อถอื ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารควรมี
คุณสมบตัขิองผูบ้รกิารทีด่ดีว้ย 
 7. มคีวามน่าไวว้างใจ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมคีวามน่าไวว้างใจ โดยใหค้วามสนใจลกูคา้ รกัษา
เวลาและค าพดู มคีวามจรงิใจทีจ่ะช่วยเหลอืลกูคา้ และเป็นผูร้กัษาความลบัของลกูคา้ทีด่ี 
 8. มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี ผูใ้หบ้รกิารทีด่ตีอ้งมสีุขภาพกายและใจแขง็แรงอยู่
เสมอ เพื่อพรอ้มใหบ้รกิารทีด่แีก่ลกูคา้ 
 สรปุ การบรกิารหมายถงึ การท าใหล้กูคา้พงึพอใจกบับรกิารของตนโดยการสนอบสนองที่
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยตอ้งเริม่จากผูใ้หบ้รกิารตอ้งตอ้งมทีศันคตทิีด่ต่ีองานบรกิาร
ทีท่ าอยู ่ สรา้งความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถอื และมคีวามน่าไวว้างใจ ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึมกีาร
พฒันาตนเองและการบรกิารใหด้ขีึน้อย่างสม ่าเสมอ 
  
2.2  ทศันคติของลูกค้า 
 ทฤษฎนีี้จะสามารถน ามาใชอ้ธบิายเรือ่งทศันคตขิองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารศูนยเ์ปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครือ่ง และวธิกีารวดัทศันคต ิ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาในเรือ่ง ก าหนดกลยทุธก์าร
เพิม่ความพงึพอใจในการบรกิารของศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท.  
 ทศันคต ิ หมายถงึ ความรูส้กึดา้นอารมณ์และแนวโน้มการปฏบิตัทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง และ
การประเมนิว่ามคีวามพงึพอใจหรอืไมข่องแต่ละบุคคล (Kotler, 1997: 188 อา้งถงึใน นางสาวสุ
กญัญา สารพล 2543:12) 
 Katz และ Scotland ไดแ้ยกส่วนประกอบของทศันคตไิดเ้ป็น 3 ส่วนคอื (อารยา ศุพุทธ
มงคล, 2535 อา้งถงึใน นางสาวสุกญัญา สารพล 2543:12 ) 
 1. ส่วนประกอบทางดา้นความคดิ หรอื ความรูค้วามเขา้ใจเรยีกว่า “Cognitive 
Component” ไดแ้ก่ ความคดิในส่วนนี้เป็นส่วนประกอบของคนในการคดิ ซึง่อาจจะอยูใ่น
รปูแบบใดรปูแบบหนึ่งแตกต่างกนัไป 
 2. ส่วนประกอบทางดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ เรยีกว่า “Affective Component” ภาวะ
ความรูส้กึแบบน้ีจะเป็นไดท้ัง้ในดา้นบวก(Positive affective component) และดา้นลบ(Negative 
affective component) คอื ถา้ความรูส้กึเป็นไปในดา้นบวกหมายความว่าคนเราจะมคีวามรูส้กึ
กบัสิง่ใดสิง่ในไปในทางทีด่ ี ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าความรูส้กึเป็นไปในดา้นลบ หมายความว่าเรา
จะมคีวามรูส้กึกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งไปในทางทีไ่มด่ ี
 3. ส่วนประกอบทางดา้นพฤตกิรรม เรยีกว่า “Behavioval component” ในส่วนนี้จะเป็น
ทางดา้นการกระท า เช่น เมือ่บุคคลมคีวามรูส้กึไปในทางทีด่ ี พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากจ็ะ
เป็นไปในทางทีด่ดีว้ย เป็นตน้ 
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 สิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคต ิ ความเป็นทีด่งึดดูความสนใจ ความสามารถ 
ความคุน้เคย และความเป็นมติร เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลมากต่อทศันคตขิองลกูคา้ ดงันัน้การทีจ่ะท า
ใหก้ลุ่มลกูคา้มทีศันคตไิปในทศิทางบวกต่อศูนย ์Pro Check นัน้ อนัดบัแรกควรจะใหค้วามเป็น
มติรแก่ลกูคา้เมือ่เขา้มาใชบ้รกิาร ลกัษณะภายนอกคอื การยิม้ การอ่อนน้อมถ่อมตน และการ
ตอ้นรบัทีด่ ี ส่วนทางดา้นการปฏบิตัทิีจ่ะท าใหล้กูคา้รูส้กึเป็นมติรไดแ้ก่ ค าพดูทีสุ่ภาพอ่อนหวาน 
การใหบ้รกิารโดยเท่าเทยีมกนักบัทุกคน และรบัฟงัขอ้ตชิมของลกูคา้เมือ่ลกูคา้ตอ้งการให้
ค าแนะน าพรอ้มทัง้น าไปไข ส่วนทางดา้นความสามารถ พนกังานทุกคนทีท่ างานอยูใ่นศูนยต์อ้ง
มคีวามสามารถในงานสงู มคีวามรูร้อบตวัเกีย่วกบัรถยนตท์ีด่ ี เพื่อสรา้งความไวว้างใจเมือ่ลกูคา้
เขา้มาใชบ้รกิาร ทัง้สองอย่างทีก่ล่าวมานี้จะสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อทศันคตขิองลกูคา้ได้
สงู จงึควรจะปรบัปรงุและพฒันาการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้อยูเ่สมอ 
 การวดัทศันคติ 
 เทอสโตน ไดส้รปุลกัษณะบางอย่างทีเ่กี่ยวขอ้งทศันคตทิีค่วรท าความเขา้ใจก่อนทีจ่ะท า
การวดัทศันคต(ิThurstone, 1967: 77-79 อา้งถงึใน นางสาวสุกญัญา สารพล 2543:13)ไดแ้ก่ 
 1. ทศันคตเิป็นสิง่ทีม่คีวามซบัซอ้น จงึไมส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยตนเองเพยีงอย่างเดยีว 
แต่ถงึอยา่งไรกต็ามเรากย็งัจะสามารถรูท้ศันคตขิองมนุษยไ์ดถ้งึแมว้่าจะมคีวามซบัซอ้นและเป็น
ลกัษณะเชงิคุณภาพอยู่มากกต็าม 
 2. ทศันคตต่ิอเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง หมายถงึ ความรูส้กึทีม่ต่ีอสิ่งใดสิง่หนึ่งทีส่ามารถมไีด้
หลากหลายความรูส้กึ เช่น ความรูส้กึทีเ่อนเอยีง ความรูท้ีอ่คต ิ ความรูส้กึชอบ ความรูส้กึกลวั 
และความรูส้กึอื่นๆต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
 3. เราสามารถวดัทศันคตไิดโ้ดยใชค้วามคดิเหน็ (Opinion) เป็นเครือ่งมอื แต่การวดั
ทศันคตใินรปูแบบนี้อาจจะท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการวดัได ้ ฉะนัน้ในเรือ่งของการ
กระท าอาจจะบ่งชีท้ศันคตดิกีว่าทีเ่ขาพดู เพราะการพดูอาจจะไดข้อ้มลูทีบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
ดงันัน้จงึยงัใชค้วามคดิเหน็หรอืการกระท าบางอย่างเพื่อบ่งชีถ้งึทศันคติ 
 4. มคีวามคลาดเคลื่อนเกดิขึน้อยา่งแน่นอนในการวดัความคดิเหน็ หรอืการกระท าทีเ่ราใช้
เป็นเครือ่งมอืในการวดั แต่ความคลาดเคลื่อนของเครือ่งมอืและความจรงิ เป็นสิง่ทีก่ าหนดไวเ้ป็น
สากลอยูแ่ลว้ 
 5. ทศันคตขิองคนหนึ่ง ไมจ่ าเป็นตอ้งท านายการกระท าของคนคนนัน้ไดถู้กตอ้งเสมอไป 
 6. ทศันคตสิามารถเปลีย่นแปลงได ้ อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นแปลงทีว่ดัไดอ้าจจะเกดิ
ความผดิพลาดจากการวดั ดงันัน้จงึมกีารตัง้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error of 
measurement) เพื่อแยกความผดิพลาดของเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัจากความเปลีย่นแปลงของตวั
ทศันคตเิอง 
 7. ไมส่ามารถใชค้ าว่า มาก หรอื น้อย อธบิายทศันคติไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เพราะ ทศันคตมิี
หลายมติ ิ
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 ทศันคตเิป็นนามธรรมเป็นรปูแบบของความรูส้กึ ความเชื่อ การวดัจงึไมส่ามารถสงัเกต
หรอืวดัไดโ้ดยตรง สามารถวดัไดจ้ากการกระท า ค าพดู สหีน้า ท่าทาง การสมัภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถาม ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะนิยมใชว้ดัทศันคตมิากในปจัจบุนั แต่อย่างไรกต็ามทศันคตเิป็นสิง่
ทีเ่ป็นนามธรรมจงึไมส่ามารถจะวดัไดโ้ดยไม่มกีารเกดิความผดิพลาดเลย 
 การวดัทศันคตทิีไ่ด้ทีจ่ะมาปรบัใชก้บังานวจิยัเล่นนี้ไดก้ารการวดัแบบ ลเิคทิสเกล (Likert 
Scale) จะเป็นการวดัทศันคตโิดยจะสอบถามเกี่ยวกบัเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง จะเป็นการใหค้ะแนนกบั
เรือ่งดงักล่าว โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่(5) เหน็ดว้ย(4) เฉยๆ(3) ไม่
เหน็ดว้ย(2) และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่(1) ดงันัน้อาจจะมบีุคคลทีเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยในเรือ่ง
ดงักล่าวกไ็ด ้
  
2.3 ความพึงพอใจของลกูค้า 
 ความพงึพอใจ(Satisfaction)หรอืความพอใจนัน้ ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายความหมาย  
 มอรส์ (Morse. 1955 : 27 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 20) ใหค้วามเหน็ว่า
ความพงึพอใจหมายถงึการท าทุกอย่างทีส่ามารถลดความเครยีดของบุคคลไดน้้อยลง แต่ถา้มี
ความเครยีดมากกจ็ะท าใหค้วามพงึพอใจลดน้อยลง 
 โวลแมน (Wolman. 1973 : 384 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 20) กล่าวว่า 
ความพงึพอใจหมายถงึความรูส้กึมคีวามสุขเมือ่ไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการ
หรอืแรงจงูใจ 
 เดสสเ์ลอร ์ (Dessler. 1983 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์ นวลอนนัต ์ 2545 : 20) ไดก้ล่าว
ความหมายเกี่ยวกบัความพงึพอใจไวว้่าเป็นระดบัความรูส้กึความตอ้งการทีส่ าคญัของคนเรา 
เช่น การมสีุขภาพทีด่ ี มคีวามมัน่คง มคีวามสมบูรณ์พูนสุข มพีวกพอ้งมคีนยกยอ่งต่างๆเหล่านี้ 
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ 
 เคน็ดอล (Kendall. 1969 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 20) กล่าวถงึความพงึ
พอใจไวว้่า เป็นความรูส้กึรวมๆระหว่างความคาดหวงัว่าบุคคลทีม่พีืน้ฐานมาจากประสบการณ์ 
และความตอ้งการทางจติวทิยาของเขาดว้ย 
 นิวคเูมอ (Newcumer. 1956 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์ นวลอนนัต ์ 2545 : 20) ไดใ้ห้
ความหมายเกี่ยวกบัความพงึพอใจว่า ความพงึพอใจเกดิจากการไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการ 
 จากความหมายต่างๆขา้งตน้ สรปุไดว้่าความพงึพอใจเกดิจากการทีไ่ดร้บัการตอบสนอง
ความตอ้งการซึง่ในความตอ้งการของในแต่ละบุคคลไดม้คีวามแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์
และทศันคตใินเรือ่งต่างๆของแต่ละบุคคล ซึง่ในดา้นบรกิารการที่จะท าใหเ้กดิความพงึพอใจ
จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามทีล่กูคา้คาดหวงัว่าจะไดจ้ากการบรกิาร  
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 การวดัความพึงพอใจต่อบริการ 
 การวดัความพงึพอใจต่อบรกิารสามารถกระท าไดห้ลายวธิ ีดงันี้ (สาโรช ไสยสมบตั.ิ 2534 
: 39 อา้งถงึใน นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์2545 : 23) 
 1. การใชแ้บบสอบถาม การวดัดว้ยวธินีี้จะนิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายโดยการขอความ
รว่มมอืจากกลุ่มบุคคลทีต่อ้งการวดัใหแ้สดงความคดิเหน็ลงในแบบฟอรม์ทีก่ าหนดค าตอบไวใ้ห้
เลอืกตอบ โดยจะถามถงึความพงึพอใจในดา้นต่างๆทีอ่งคก์รไดใ้หบ้รกิารอยู ่ เช่น สถานทีท่ี่
ใหบ้รกิาร ลกัษณะการใหบ้รกิาร ระยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร และพนกังานทีใ่หบ้รกิาร เป็นตน้ 
 2. การสมัภาษณ์ เป็นอกีวธิทีีจ่ะสามารถทราบความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร ซึง่ตอ้ง
อาศยัเทคนิคและความช านาญของผูส้มัภาษณ์ทีจ่ะจงูใจใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบั
ขอ้เทจ็จรงิมากทีสุ่ด การวดัความพงึพอใจโดยวธินีี้เป็นวธิกีารทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพมาก
วธิหีนึ่ง 
 3. การสงัเกต เป็นอกีวธิหีนึ่งทีจ่ะท าใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจของผูท้ีม่าใชบ้รกิาร
โดยการสงัเกตจากพฤตกิรรม ทัง้ก่อนมารบับรกิาร และหลงัไดร้บับรกิารแลว้ สามารถดไูดจ้าก 
การแสดงกริยิา ท่าทาง การพดู สหีน้า และความถีท่ีม่าใชบ้รกิาร เป็นตน้ การวดัโดยวธินีี้ผูว้ดั
จะตอ้งกระท าอย่างจรงิจงัและมแีบบแผนทีแ่น่นอนจงึจะสามารถประเมนิระดบัความพงึพอใจของ
ผูท้ีม่าใชบ้รกิารไดอ้ยา่งถูกต้อง 
 จากขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าการวดัความพงึพอใจจะมอียู ่ 3 วธิทีีน่ าไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
แต่การจะน าวธิใีดไปใชต้อ้งขึน้อยูก่บัความเหมาะสม จุดมุง่หมาย และเป้าหมายของการวดัดว้ย 
จงึจะส่งผลใหก้ารวดัความพงึพอใจเกดิประสทิธภิาพสงูสุดสามารถเป็นทีน่่าเชื่อถอืได้ 
  
2.4  การจดัการเชิงกลยทุธ ์
 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ (Strategic Management) หมายถงึการก าหนดวสิยัทศัน์ 
(Vision) พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององคก์ารในระยะสัน้
และระยะยาว จากนัน้จงึวางแผนท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานตามพนัธ
กจิ  อนัน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ แต่สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิใน
ปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์ารทัง้ในดา้นบวก
และดา้นลบได ้ ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์าร  เพื่อหาจดุแขง็
หรอืจดุอ่อนเพื่อทีจ่ะสามารถรบัมอืกบัอุปสรรคทีม่แีละใชป้ระโยชน์จากการเกดิโอกาสไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  ฉะนัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยค านึงถงึหวัขอ้หลกัๆดงันี้  

 1. ลกัษณะการด าเนินงานขององคก์าร  
 2. ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
 3. สภาพแวดลอ้ม  
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 4. การจดัสรรทรพัยากร  
 5. การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค์  
แนวคดิพืน้ฐานทีส่ าคญัของการจดัการเชงิกลยุทธ ์ คอืการก าหนดภารกจิ  วตัถุประสงค์

และเป้าหมายของกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยการจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการ
ตดัสนิใจเชงิกลยุทธจ์ะมผีลต่อการด าเนินงานในระยะยาว จงึตอ้งมกีารวางแผนการท ากจิกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามภารกจิบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้  ทัง้นี้เพื่อใหต้อบสนองต่อ
กระแสการเปลีย่นแปลง  ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคในการก้าวหน้าขององคก์ารได้  

แนวคดิดา้นการจดัการเชงิกลยทุธจ์ะมคีวามแตกต่างไปจากการจดัการโดยทัว่ไป โดย
มกัจะศกึษาถงึบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร  ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนต่าง ๆและเน้นหนกัไป
ทีก่ารจดัการและการบรหิารภายในองคก์าร  แต่การจดัการเชงิกลยุทธจ์ะใหค้วามส าคญักบั
ปจัจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะปจัจยัภายนอกองคก์าร  หรอืสภาวะแวดลอ้มภายนอกดา้นต่าง ๆ ทีเ่ขา้
มาเกีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั  ค านึงถงึการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว และ 
สภาวะการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม  
 อกีทัง้การจดัการกลยทุธย์งัค านึงถงึความความส าคญัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบั
องคก์าร (Stakeholders) และการจดัการเชงิกลยุทธย์งัท าหน้าทีใ่นการเชื่อมโยงประสานหน่วย
ต่าง ๆ ในองคก์ารใหส้ามารถบรหิารจดัการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ารรว่มกนั 

หลกัการส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นหลกัการบรหิารทีจ่ะสามารถน าไปสู่ความส าเรจ็หรอือาจจะตอ้ง

พบกบัความลม้เหลวในการบรหิาร ดงันัน้จงึตอ้งมกีารวางแผนใหม้คีวามรอบคอบโดยจะมหีลกั
ส าคญัในการบรหิารจดัการดงันี้ 
  1. การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง ภารกจิ และวตัถุประสงค์
ขององคก์ารธุรกจิอยา่งเป็นระบบและพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกจิ  ดงันัน้ การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นสิง่ทีก่ าหนดทศิทางขององคก์าร  และช่วยนกั
บรหิารสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทศิทางการด าเนินงานอย่างเป็นรปูธรรม  สอดคลอ้งกบั
สภาวะความเปลีย่นแปลงได้  

 2. การจดัการเชงิกลยุทธย์งัน าไปสู่การจดัการความเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้  เนื่องจาก มี
การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงแลว้ ท าใหอ้งคก์าร
สามารถหาแนวทางทีจ่ะน ามาพฒันาใหม้คีวามเหมาะสมทีสุ่ดต่อองคก์าร  ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์อง
องคก์ารทีต่ ัง้ไว ้
     3. การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นการน าแนวทางในการด าเนินองคก์ารทีค่ดิคน้สรา้งสรรค์
ขึน้  และน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  ดงันัน้ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบันกับรหิาร 
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     4. การวางแผนกลยทุธเ์ป็นหน้าทีห่ลกัของนกับรหิาร เนื่องจากตอ้งมกีารวางแผน
ประยกุตใ์ช ้ และก าหนดทศิทางในการด าเนินงานขององคก์าร การจดัท าและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธจ์งึมคีวามส าคญัโดยเฉพาะในระยะยาว ดงันัน้ความสามารถในการก าหนดกลยทุธ์
ของนกับรหิาร และความสามารถในการควบคุมใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกลยทุธท์ีว่างไวไ้ด ้  จะ
เป็นตวับ่งชีถ้งึศกัยภาพของผูบ้รหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี
     5. การจดัการเชงิกลยทุธท์ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั จะช่วยสรา้ง
ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ  และเสรมิสรา้งการพฒันาขดีความสามารถ
ทางการบรหิารของนกับรหิาร  รวมทัง้ช่วยเตรยีมความพรอ้มและพฒันาบุคลากรทีอ่ยู่ภายใน
องคก์าร  เนื่องจาก การพฒันาเชงิกลยุทธจ์ะตอ้งมกีารสรา้งความเขา้ใจและแนวทางในการ
เตรยีมพรอ้ม  เพื่อรบักบัความเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มและคู่แข่ง  นอกจากนี้
แลว้การจดัการเชงิกลยทุธย์งัช่วยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในองคก์ารเขา้ใจในภาพรวม  โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการด าเนินงาน ท าใหส้ามารถจดัล าดบัการด าเนินงานตามล าดบัความส าคญั
เรง่ด่วนได ้
    6. การจดัการเชงิกลยทุธช์่วยใหก้ารท างานเกดิความสอดคลอ้งในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
เนื่องจากมกีารก าหนดกลยุทธ ์  การประยกุตใ์ช ้  และการตรวจสอบควบคุมไวอ้ย่างชดัเจน  ท า
ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัและเกดิความรว่มมอื  โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร  อกีทัง้จะช่วยใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัการ
บรหิารองคก์ารในส่วนต่าง ๆ 
 องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ์  
 การจดัการเชงิกลยุทธ ์ประกอบดว้ยหลกัพืน้ฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.ก าหนดทิศทาง (Direction Setting) ในการก าหนดทศิทางขององคก์ารจะ
ประกอบดว้ย  การก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision ) ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งท าเป็นอนัดบัแรกเพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในเป้าหมาย (Gold) ทีอ่งคก์ารตอ้งการ และล าดบัต่อมาคอืการก าหนดภารกจิ ( 
Mission )   
 ภารกจิ (Mission) องคก์ารจะตอ้งระบุภารกจิและเป้าหมายหลกัทีส่ าคญัของบรษิทั  ซึง่
ภารกจิ หมายถงึ ประกาศหรอืขอ้ความของบรษิทัทีพ่ยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปจัจุบนั 
ตอ้งการใหเ้ป็นองคก์ารในรปูแบบใดในอนาคต  และจะท าอย่างไรเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลศิเหนือ
คู่แขง่ โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้แลว้ภารกจิยงัจะสรา้ง
สภาพแวดลอ้มในการก าหนดกลยทุธอ์กีดว้ย 
 เป้าหมาย (Gold) คอืการบอกถงึสิง่ทีอ่งคก์ารจะไปใหถ้งึในอนาคต และพยามบรรลุ โดย
ตอ้งมกีารก าหนดใหช้ดัเจน กระชบั ตรงจดุ และสามารรถวดัได ้ ทัง้น้ีการก าหนดเป้าหมายจะมี
การก าหนดใหช้ดัเจน 
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 2. การประเมินองคก์ารและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  ในการ
ประเมนิสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนัน้จะประกอบไปดว้ยการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอก  
และการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมจีดุมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบถงึ จดุแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค  หรอื จะเรยีกว่าการวเิคราะหแ์บบสวอ็ท (SWOT Analysis) ซึง่มดีงัต่อไปนี้ 
  S (Strength) – การวเิคราะหจ์ดุแขง็ 
  W (Weakness ) – การวเิคราะหจ์ดุอ่อน 
  O (Opportunity) – การวเิคราะหโ์อกาส 
  T (Threat) – การวเิคราะหภ์าวะคุกคาม 
 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในขององคก์าร (Internal Analysis)  การวเิคราะห์
ภายในขององคก์ารนัน้  จะท าใหท้ราบถงึจดุอ่อนและจุดแขง็ขององคก์าร  ช่วยให้ประเมนิอดตี
และแนวโน้มในอนาคต  การวเิคราะหภ์ายในสามารถท าไดโ้ดยการวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเรจ็ (Critical success factor) การวเิคราะห ์ (Value chain) และวเิคราะหก์ระบวนการ
หลกั (Core business process) ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถหลกัทีโ่ดดเด่น (Core 
competency) การวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ (Critical success factor) สามารถท า
ไดโ้ดยการวเิคราะหล์กัษณะของกจิการ  ต าแหน่งทางการแขง่ขนั สภาพแวดลอ้มทัว่ไป  และ
การพฒันาองคก์าร 
  การวเิคราะหห์่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกจิกรรมหลกั และ
กจิกรรมยอ่ยขององคก์าร  โดยการพยายามจดักจิกรรมยอ่ยใหส้นบัสนุนกจิกรรมหลกั  เพื่อจะ
สรา้งคุณค่าทีส่นองตอบกบัค่านิยมของลกูคา้  โดยสายงานหลกัจะท าหน้าทีใ่นการผลติกจิกรรม
พืน้ฐาน ประกอบไปดว้ย  การบรกิาร  การตลาด  และการใหบ้รกิารลกูคา้  ส่วนสายงาน
สนบัสนุนจะท าหน้าทีใ่นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ การจดัซือ้วตัถุดบิ  เนื่องจากการวเิคราะห์
ห่วงโซ่ค่านิยม  จะท าใหอ้งคก์ารไดร้บัรูถ้งึค่านิยมของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน    ท าใหส้ามารถ
วเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงค่านิยมของลกูคา้  เขา้สู่กจิกรรมทุกกจิกรรมขององคก์ารและพฒันาการ
บรกิารใหด้ขีึน้ไดอ้กีดว้ย 
  การวเิคราะหก์ระบวนการหลกั (Core business process) และระบบการด าเนินงาน เป็น
กระบวนการสรา้งคุณค่าทีเ่ชื่อมโยงระหว่างผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ องคก์าร และลกูคา้เขา้ดว้ยกนั  
โดยมกีระบวนการหลกัขององคก์าร  เพื่อพฒันาการบรกิาร  และเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้  
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์าร (External Analysis)  
 สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย 2 ตวัแปรหลกัคอื สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและ
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) คอื
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไปอาจจะมผีลและไม่มผีลกระทบกบัองค์การ โดยมหีลกัในการใช้
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พจิารณา คอื PEST Environment ไดแ้ก่  
  P (Political Environment) – สภาพแวดลอ้มดา้นการเมอืง 
  E (Economic Environment) – สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ 
  S (Sociological Environment) - สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม  
  T (Technology Environment) – สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี
 สภาพแวดลอ้มทัว่ไปสามารถส่งผลกระทบต่อองคก์ารได ้ ขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของ
เรือ่งต่างๆ เช่น การเปลีย่นของนโยบายรฐับาล การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี และการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคนวฒันธรรม เป็นต้น  สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน (Task 
Environment) ไมเคลิ อ ี พอรต์เตอร ์ (Michael E.Poter ) ไดก้ าหนดเครือ่งมอืทีจ่ะวเิคราะห์
สภาพการแข่งขนั คอื The Five Compettive Force  ซึง่จะท าใหท้ราบถงึสมรรถภาพคู่แขง่ทีเ่ขา้
มาใหม ่ ทราบความตอ้งการของลกูคา้  สามารถสรา้งความรว่มมอืกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ  การ
ระมดัระวงัไมใ่หล้กูคา้หนัไปใหค้วามสนใจสนิคา้ทดแทน  และโดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นตวัแบบที่
ช่วยในการวเิคราะหค์ู่แขง่ไดเ้ป็นอย่างด ี  การวเิคราะหค์ู่แขง่ทีเ่ขา้มาใหม่ (New Entrance) ผูท้ี่
เขา้มาใหม่มคีวามมุง่หวงัทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่ม  หรอืมสี่วนแบ่งทางการตลาด  ดงันัน้จงึเป็น
ภาวะทีคุ่กคาม  ซึง่จะผลกระทบมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคของ
คู่แขง่ทีเ่ขา้มาใหม่ คอื 
 ความประหยดัทีเ่กดิจากการผลติจ านวนมาก (Economies of Scale) เนื่องจากผูท้ีเ่ขา้มา
ใหมต่อ้งเจอกบัตลาดเดมิทีม่กีารผลติทีม่จี านวนมาก ท าใหต้น้ทุนในการผลติมรีาคาทีค่่อนขา้ง
ต ่า ผูท้ีเ่ขา้ตลาดมาใหมจ่งึตอ้งมกีารวางแผนในการผลติทีด่เีพื่อใหเ้กดิตน้ทุนต ่าทีสุ่ด  
 ความแตกต่างของสินค้า Differentiation หรอื ขนาดของทุน Capital Requirement  
เนื่องจากผูท้ีเ่ขา้มาใหม่จะมคี่าใชจ้่ายในส่วนของตน้ทุนทีส่งูมากในดา้นต่าง ๆ สิง่เหล่านี้เป็น
อุปสรรคส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาใหม ่ ซึง่นกับรหิารจะตอ้งเตรยีมรบัมอืกบัคู่แขง่ขนัทีจ่ะเขา้มาใหม ่ โดย
อาศยัความไดเ้ปรยีบในดา้นต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการเสยีตลาดเดมิไป 
 การวิเคราะห์ผูซ้ื้อ (Buyer) ผูบ้รหิารในองคก์ารภาครฐั และภาคเอกชน  จะตอ้งให้
ความส าคญัต่อความตอ้งการของลกูคา้  เนื่องจากลกูคา้มอี านาจการต่อรองสงูในเรือ่งต่างๆ เช่น 
ปรมิาณ  คุณภาพ ราคา และการบรกิาร เป็นตน้  
 การวิเคราะห์ผูจ้ดัส่งวตัถดิุบ (Supplier) ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิจะมคีวามส าคญัในการผลติและ
การวางแผนในอนาคต ดงันัน้เราจงึตอ้งใหค้วามส าคญัในการเลอืกทีจ่ะตดิต่อกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ
ทีด่ ี ทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะรองรบัความตอ้งการขององคก์ารได ้ อกีทัง้ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิยงัมอี านาจ
ต่อรองแต่จะมากหรอืน้อยนัน้ขึน้อยูก่บัอุตสาหกรรมต่างๆ 
 การวิเคราะหสิ์นค้าทดแทน (Substitute) การมสีนิคา้หรอืบรกิารทดแทนท าใหอ้งคก์าร
ต่าง ๆ จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสนิคา้  ราคา  และบรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ อกีทัง้ควร
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จะมกีารพฒันาสนิคา้และบรกิารเสมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ทีร่วดเรว็ในปจัจบุนั 
 การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Rival) คู่แขง่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งค านึงถงึ   เนื่องจาก
จะตอ้งใชก้ลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ ถ้าละเลยในส่วนของคู่แข่งขนัอาจจะท าให้
คู่แขง่มชียัเหนือกว่าได้ 
 3. การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) การก าหนดกลยุทธ ์ เป็นการพฒันา
แผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค โดยองคก์ารจะตอ้งก าหนดและเลอืกกลยทุธท์ี่
ดทีีสุ่ดทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารทีสุ่ด และตอ้งพยายามตอบค าถามว่าท าอยา่งไรองคก์ารจงึจะไปถงึ
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวไ้ด ้  โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารก าหนดเป็นกล
ยทุธ ์ ทัง้นี้จะตอ้งค านึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategy)  เป็นกลยทุธท์ีค่รอบคลุมและบ่งบอกถงึ
กลยทุธโ์ดยรวม  และทศิทางในการแขง่ขนัขององคก์ารว่า  องคก์ารจะมกีารพฒันาไปสู่ทศิทาง
ใด  จะด าเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรรทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอยา่งไร  เช่น  
การด าเนินธุรกจิแบบครบวงจร  การควบรวมกจิการมีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั เป็นตน้  
 กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)  เป็นการก าหนดกลยทุธ ์ ทีจ่ะมุง่ปรบัปรงุ
จดุยนืการแขง่ขนัขององคก์ารกบัคู่แข่ง  และระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์ารจะใชใ้นการแขง่ขนั  มุง่
ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนัของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัไว้
ดว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกลยทุธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั  กลยทุธ์
ระดบัธุรกจิของ SBU นี้จะมุง่การเพิม่ก าไร (Improving Profitability)  และขยายการเตบิโต 
(Growth) ใหม้ากขึน้  บางครัง้จงึเรยีกกลยทุธใ์นระดบัน้ีว่ากลยุทธก์ารแขง่ขนั (Competitive 
Strategy)  ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู ่ 3 กลยทุธ ์ คอื การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า (Cost Leadership) 
การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) และ การจ ากดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวม
ศูนย ์(Focus Strategy)  
 กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธท์ีค่รอบคลุม
วธิกีารในการแขง่ขนั  แก่ผูเ้กีย่วขอ้งในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ   มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตาม
หน้าทีพ่ฒันากลยุทธข์ึน้มา  โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกลยทุธร์ะดบัองคก์ารและกลยทุธ์ระดบั
ธุรกจิ เช่น  แผนการผลติ การขาย แผนการตลาด  แผนการบรหิาร แผนการดา้นทรพัยากร
บุคคล  และแผนการเงนิ เป็นตน้  
Michel Robert ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการสรา้งกลยุทธไ์วใ้นหนงัสอื e-Strategy ทีอ่าจแตกต่าง
ไปจากทัว่ ๆ ไปว่า  ขัน้ตอนในการสรา้งกลยทุธจ์ะอยู่บนพืน้ฐานของสิง่ทีเ่ราท าไดด้ทีีสุ่ด What 
you do best  แต่ไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีคู่่แขง่ขนัของเราท าอยู ่(Not what the others do) 
ซึง่แนวคดินี้ใชไ้ดด้ทีัง้ธุรกจิการผลติและธุรกจิการบรกิาร โดยมขีัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คอื 
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 1. ระบุแรงขบัดนั (Driving Force) ขององคก์าร  ทีส่ามารถช่วยใหม้คีวามไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั  ซึง่เกีย่วขอ้งกบัจดุแขง็ทีอ่งคก์ารมอียู ่ เช่น การทีอ่งคก์ารมเีทคโนโลยทีี่
แตกต่าง  องคก์ารสามารถใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัน าส าคญัในการด าเนินงานได ้เป็นตน้ 
 2. สรา้งกรอบแนวคดิทางธุรกจิ (Business Concept) อยา่งสัน้ ๆ   เพื่อแสดงว่าจะใชแ้รง
ขบัดนันัน้อย่างไร เช่น จะใชเ้ทคโนโลยนีัน้ผลติสนิคา้อะไร  จะเจาะจงขายยงัภูมภิาคใด  
 3. ระบุความเชีย่วชาญขององคก์าร (Area of Excellence) ทีเ่ราตอ้งการ  เพื่อน ามาใช้
สนบัสนุนกลยทุธ ์ เช่น  อาจจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุคุณภาพของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  หรอืการสรา้ง
ความช านาญในการขายและบรกิารแก่พนกังานขาย เป็นตน้ 
 4. ระบุประเดน็ส าคญั (Critical Issues) หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามส าคญั  ทีอ่าจจะ
ตอ้งถูกปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลง  เพื่อใหเ้อือ้ต่อการน ากลยุทธไ์ปด าเนินการ เช่น โครงสรา้ง 
(Structure) กระบวนการหรอืระบบ (Process/System) ทกัษะและความสามารถ 
(Skills/Competencies) ระบบการใหผ้ลตอบแทน (Compensation) เป็นตน้  
 การก าหนดกลยทุธ ์ควรจะไดพ้จิารณาเกณฑต่์อไปนี้ประกอบดว้ย เช่น  
  - เป็นกลยทุธท์ีต่อบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก 
  - เป็นกลยทุธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
  - เป็นกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  และวตัถุประสงคใ์นระยะยาว 
  - เป็นกลยทุธท์ีม่คีวามยดืหยุน่  เหมาะสม 
  - เป็นกลยทุธท์ีเ่ป็นไปได ้
 4. การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation)  การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิคอื
กระบวนการทีผู่บ้รหิารแปลงกลยุทธแ์ละนโยบาย  ไปสู่แผนการด าเนินงาน  ก าหนดรายละเอยีด
ดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นงบประมาณ  หรอืวธิกีารด าเนินงาน  ซึง่กระบวนการน้ีอาจจะเกีย่วขอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงภายในดา้นวฒันธรรม   โครงสรา้ง  หรอืระบบการบรหิาร  เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 
  1. ขัน้ตอนของการก าหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 
  2. ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองคก์าร  เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของการใชก้ล
ยทุธแ์ละการใชท้รพัยากร เป็นตน้ 
  3. ขัน้ตอนของการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรพัยากร
บุคคล เช่น เรือ่งระบบขอ้มลูขา่วสาร  ระบบบรหิารบุคคล (การใหก้ารศกึษา  การใหก้ารอบรม  
การกระตุน้  ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารท างานไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ) เป็นตน้ 
  4. การกระจายกลยทุธ ์ (Strategic Deployment) หากองคก์ารมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ 
สรา้งพนัธกจิขึน้มาแลว้  แต่ไมไ่ดม้กีารด าเนินการกจ็ะท าใหเ้กดิการสญูเปล่า (Waste) ได ้ 
เพราะแมว้่าแผนเหล่านัน้จะเป็นแผนงานทีถู่กจดัท ามาอยา่งด ี  ผ่านการระดมความคดิมาอยา่ง
เขม้ขน้เพยีงใดกต็าม  หากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้  
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 ดงันัน้เพื่อท าใหเ้กดิผลจงึจ าเป็นตอ้งมกีารกระจายแผนไปยงัทุก ๆ ส่วนทัว่ทัง้องคก์าร  
โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  และเขา้ใจได ้ ซึง่จาก
เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย (Sub-goals) ก าหนด
เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ เพื่อใหท้ราบว่า เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะไร  และควรจะด าเนินการที่
เรือ่งใดก่อน  ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัล่างสุดเขา้ใจเป้าหมายทีไ่มค่ลาดเคลื่อน
แลว้  ยงัมปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลทีเ่หมาะสมดว้ย  ทัง้ยงัช่วยใหม้กีารจดัสรร
ทรพัยากรอย่างเหมาะสมพอด ี  เพยีงเพื่อใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการ นัน่เอง 
ความส าเรจ็ขององคก์ารนัน้เกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการน ากลยุทธไ์ปประยกุต์ปฏบิตั ิ  ทัง้นี้
ผูบ้รหิารควรมกีารมอบหมาย  และก าหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการปฏบิตังิาน  สิง่ทีส่ าคญัใน
การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตัใิหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้  ผูป้ฏบิตัจิะตอ้งมคีวามรู ้  ความเขา้ใจ  และ
ทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท้  
 5. การประเมินผลและการควบคมุ (Evaluation and Control) การควบคุมกลยทุธ ์
เป็นหน้าทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลกลยุทธท์ีน่ าไปปฏบิตั ิ  ทัง้นี้
ในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดทีต่อ้งการการปรบัปรงุ  เพื่อใหแ้น่ใจว่ากล
ยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว้  
 การตรวจสอบกลยทุธ ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ  มกีารก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน  โดยมาตรวดัการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
องคก์าร  ซึง่ในแต่ละองคก์ารจะมาตรฐานและเกณฑก์ารด าเนินงานของตนเอง ทัง้นี้การก าหนด
มาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงัเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลการท างานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 ในการตดิตาม  ควบคุม  และประเมนิผลนัน้  จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มา
ดแูลแผนกลยทุธโ์ดยเฉพาะ  ซึง่จะตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบเตม็เวลาทีส่ามารถทุ่มเท
ใหก้บัการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งเตม็ที ่  หน่วยงานนี้ควรอยู่กบัฝา่ยวางแผนทีม่ผีูบ้รหิาร
ในฝา่ยอยูใ่นระดบัผูบ้รหิารชัน้สงู  อยา่งไรกต็ามในการด าเนินกลยุทธน์ัน้  จ าเป็นตอ้งไดร้บั
ความรว่มมอืทีด่จีากทุกฝา่ยตลอดเวลา  จงึอาจมคีวามจ าเป็นในการตัง้คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผนกลยทุธ ์ ทีป่ระกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับรหิารจากฝา่ยต่าง ๆ ขึน้ร่วมดว้ย 
  
2.5 Balanced Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard เป็นเครือ่งมอืดา้นการบรหิารจดัการ     ทีใ่ชใ้นการประเมนิผล
องคก์รและช่วยใหอ้งคก์รน าเอากลยทุธไ์ปปฏบิตัจิรงิ (Strategic Implementation)โดยเริม่ตน้ที่
วสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์ององคก์ร ซึ่งเป็นขัน้ของการก าหนดปจัจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ 
และจากนัน้กเ็ป็นการสรา้งดชันีวดัผลส าเรจ็ (Key Performance Indicators: KPI) ขึน้เพื่อเป็น
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ตวับ่งชีถ้งึเป้าหมายและใชว้ดัผลการด าเนินงานในส่วนทีส่ าคญัต่อกลยทุธ ์ (นภดล รม่โพธิ:์ 
2553) 

Balanced  Scorecard ไดอ้อกแบบมาเพื่อใชใ้นระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
องคก์ร โดยไดน้ าเสนอแนวคดิทีใ่หอ้งคก์รน าการประเมนิผลผ่านทาง 4 มมุมอง ดงัต่อไปนี้  

               1.  มมุมองทางดา้นการเงนิ (Financial Perspective)เป็นมุมมองทีจ่ะตอบค าถามทางดา้น
การเงนิ  เพื่อทีจ่ะวดัความประสบผลส าเรจ็ทางด้านการเงนิขององคก์รจะตอ้งเป็นอยา่งไรใน
สายตาของผูถ้อืหุน้หรอืเจา้ของ หรอื ผูถ้อืหุน้/เจา้ของตอ้งการใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็
ทางดา้นการเงนิอยา่งไร  เช่น ก าไรอาจเป็นสิง่ทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการมากทีสุ่ด ดงันัน้ก าไรจงึเป็นตวั
วดัตวัหนึ่งในมุมมองทางดา้นการเงนิ เป็นต้น 

           2. มุมมองทางดา้นลกูคา้ (Customer Perspective)เป็นมุมมองทีจ่ะตอบค าถามทีว่่าลกูคา้
ของมองผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์รเราเป็นอย่างไร เพื่อทีจ่ะท าบรรลุถงึเป้าหมายของ
กจิการ องคก์รจะตอ้งเป็นอยา่งไรในสายตาของลกูคา้ กล่าวคอืลกูคา้ตอ้งการใหอ้งคก์รเป็น
อยา่งไรในมุมมองของลกูคา้ เช่น ลกูคา้อาจตอ้งการใหอ้งคก์รสามารถผลติของทีม่คีุณภาพ 
ดงันัน้คุณภาพสนิคา้กจ็ะเป็นตวัวดัตวัหนึ่งในมมุมองทางดา้นลกูคา้ เป็นตน้ 

            3. มุมมองทางดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Process) เป็นมุมมองทีจ่ะ
ตอบค าถามกระบวนการในการท างานเป็นอยา่งไร เพื่อทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหุน้และลกูคา้เกดิความพงึ
พอใจองคก์รจะตอ้งควรท าอยา่งไรกบัการจดัการภายในในเรือ่งต่างๆ คอื คุณภาพ
(Quality), ระยะเวลาในการผลติสนิคา้และบรหิาร(Response Time), ตน้ทุน (Cost), และการ
แนะน าผลติภณัฑใ์หมอ่อกสู่ตลาด(New Product Introduction) 

           4. มุมมองทางดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Growth) เป็นมมุมองทีจ่ะตอบ
ค าถามว่า องคก์รควรมกีารพฒันาและปรบัปรุงอยา่งไร เพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้ยา่ง
ยัง่ยนื  เช่น ความพงึพอใจการท างานของพนกังาน (Employee Satisfaction), ระบบขอ้มลูดา้น
สารสนเทศ(Information System) 

 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สุทธ ิ ป ัน้มา (2535:บทคดัยอ่) ศกึษาความพงึพอใจของลกูคา้ต่อการบรกิารของธนาคาร
กสกิรไทยสาขากาฬสนิธุ ์ พบว่า ลกูคา้มคีวามพงึพอใจโดยรวมในทุกดา้น ในดา้นของพนกังาน 
ความรวดเรว็ และความสะดวกมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพงึพอใจในดา้นของ
มลูขา่วสารในการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เรอืงชยั สริธิรงัศร ี (2535:บทคดัยอ่) ศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารการท าบตัร
ประจ าตวัประชาชน พบว่า ความพงึพอใจเฉลีย่รวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และมคีวามพงึพอใจ
ในดา้นต่างๆในระดบัมาก แจงไดด้งันี้ ความพงึพอใจต่อความเสมอภาค ความรวดเรว็ เจา้หน้าที่
ทีใ่หบ้รกิาร วธิกีารบรกิาร และความสะดวก  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในครัง้นี้จะใชว้ธิกีารศกึษาแบบผสมผสานระหว่างการวจิยั
เชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ คอื การวจิยัเชงิปรมิาณจะเน้นส ารวจความพงึพอใจของผู้
ทีม่าใชบ้รกิารในศูนยบ์รกิาร Pro Check เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูช่วยตดัสนิใจในการพฒันาการ
บรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร ส่วนการใชว้จิยัเชงิคุณภาพจะ
สมัภาษณ์ทางหวัหน้าหน่วยงาน ผูด้แูลควบคุม และพนกังานในศูนยบ์รกิาร Pro Check เพื่อหา
สาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ และน ามาวเิคราะหเ์พื่อพฒันาการท างานของศูนยบ์รกิาร Pro 
Check ใหด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้ระเบยีบวธิกีารศกึษาคน้ควา้จะมดีงัต่อไปนี้ 
 การออกแบบการวิจยั   
 งานวจิยัน้ี ออกแบบการวจิยัเป็นการผสมผสานระหว่างขอ้มลูทุตยิภูม ิ และขอ้มลูปฐมภูม ิ
โดยขอ้มลูปฐมภมู ิ ออกแบบเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการวจิยัเชงิส ารวจกบักลุ่มลกูคา้ที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหา และการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปญัหา 
 
3.2 การศึกษาข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) จะท าการเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ 
ดงันี้ 
  -เกบ็ขอ้มลู เอกสาร และ งานวจิยั ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ และ คู่แขง่ขนั  
 -ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั โดยรวบรวมจากข่าวสารทีเ่ผยแพรข่องบรษิทั ปตท. จ ากดั
(มหาชน) ผ่านข่าวสาร และ เวบ็ไซตข์องบรษิทั  
 -ขอ้มลูคู่แขง่ขนั และแนวโน้มของตลาดในอนาคต จากเวบ็ไซตต่์างๆ 
 -ทฤษฎกีารจดัการ และอื่นๆ โดยการคน้ควา้และเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากต าราวชิาการ 
หนงัสอื และเอกสารต่างๆจากหอ้งสมดุ และการคน้หาผ่านทางเวบ็ไซต์ 
 
3.3 การศึกษาข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) แบ่งเป็น วธิกีารวจิยัโดยการเกบ็ขอ้มลูวจิยัเชงิ
ปรมิาณ และขอ้มลูวจิยัเชงิคุณภาพ ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัการบรกิารและใชบ้รกิารของศูนยบ์รกิาร 
Procheck  โดยขอ้มลูวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็จากกลุ่มลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร  ส่วนขอ้มลูวจิยัเชงิ
คุณภาพ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าของสายงานและผูท้ีม่สี่วน
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยจะเป็นขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ขอ้มลู รวมถงึ
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กจิกรรมส่งเสรมิการขายและการบรกิารต่างๆของบรษิทั 
 3.3.1 การเกบ็ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 การเกบ็ขอ้มลูในเชงิปรมิาณจะใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็คอื แบบสอบถาม ซึง่ค าถามจะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ (แบบสอบถาม ดใูนภาคผนวก)   
 ตอนที ่1 ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนตวัทัว่ไป 

ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 
 ตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารในศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 
 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง (Population & Sampling) กลุ่มบุคคลทีใ่ชร้ถยนตส์่วนตวัทีม่ ี
อาย ุ20 ปี ขึน้ไป ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 100 คน   
 วิธีสุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งงา่ย โดยจะใหล้กูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในศูนย ์
Procheck สาขาส านกังานใหญ่กรอกแบบสอบถามทีอ่ยู่ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล 
 การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) เกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามและวเิคราะหผ์ลการ
ทดสอบทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง ในช่วงระยะเวลา เดอืน พฤศจกิายน 2555 – มกราคม 2556 
 การวิเคราะหป์ระมวลผลข้อมลู 
  -แบบสอบถาม จ านวน 100 ชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อน ามาวเิคราะห์ 
  -วเิคราะหค์วามพงึพอใจของลกูคา้โดยหาค่าเฉลีย่เป็นค่ารอ้ยละ 
  -วเิคราะหค์วามพงึพอใจของลกูคา้ โดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เป็นราย
ดา้นและรายขอ้ ซึง่พจิารณาประเมนิตามเกณฑด์งันี้ (บุญชม ศรสีะอาด 2532: 111 อา้งถงึใน 
นางสริพินัธ ์นวลอนนัต ์(2545 : 34))  
 ค่าเฉลีย่ 5 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่ 4 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
 ค่าเฉลีย่ 3 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 2 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
ส่วนขอ้มลูทีเ่ป็นค าถามปลายเปิดจะน ามาแจกแจงความถีแ่ละน าไปวเิคราะหโ์ดยใชท้ฤษฏมีา
เป็นแนวทางในการวเิคราะห ์
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ จะประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Excell 
 3.3.2. การเกบ็ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมลู (Key Informant) ในการเกบ็ขอ้มลูในดา้นการวจิยัเชงิคุณภาพ
จะเกบ็ขอ้มลูจากหวัหน้าศูนยเ์พื่อสอบถามแนวทางในการท างาน และล าดบัต่อมาจะสอบถาม
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พนกังานระดบัปฏบิตักิารเพื่อตอ้งการทราบขอ้มลูในการท างาน 
 เคร่ืองมือการวิจยัเชิงคณุภาพ ใชเ้ครือ่งมอื คอื โครงค าถาม (ดใูนภาคผนวก) และใชก้าร
วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) เพื่อประมวลผลขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลูเชงิคุณภาพจะใช้
ทฤษฎทีางการจดัการเพื่อน ามาประมวลผลและวเิคราะหค์ าตอบออกมา 
 
3.4 การสรปุวิเคราะห์ประมวลผลการศึกษา 
 หลงัจากเกบ็ขอ้มลูในขอ้ 7.1.  7.2 และ 7.3 แลว้ จงึน าขอ้มลูต่างๆทีไ่ดม้าวเิคราะหส์รุป
ประมวล โดยใชเ้ครือ่งมอื แนวคดิ หลกัการของการจดัการเชงิกลยทุธ ์ มาวเิคราะห ์ เพื่อศกึษา
หาวธิกีารแกไ้ข และสรา้งใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจมากขึน้ และก าหนดกลยทุธธ์ุรกจิส าหรบั
ศูนย ์ Procheck สาขาส านักงานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) เพื่อสรปุเป็นกลยทุธธ์ุรกจิ
ขององคก์ร 
 
ตารางผลการวิเคราะหจ์ากการวิจยัเชิงปริมาณ (การวิจยัชิงส ารวจ) 
ตารางที ่3.1 ตารางแสดงผลเรือ่งเพศของผูม้าใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. เพศชาย 60 
2. เพศหญงิ 40 

 สรปุตาราง จากการส ารวจในช่วงระหว่างเดอืน ธนัวาคม 2555 และ มกราคม 2556 พบว่ามี
เพศชายมาใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง รอ้ยละ 60 และเพศหญงิ รอ้ยละ 40 
 
ตารางที ่3.2 ตารางแสดงผลเรือ่งสถานภาพของผูท้ีม่าใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. โสด 77 
2. สมรส 23 
3. หย่ารา้ง 0 

 สรปุตาราง จากการส ารวจในช่วงระหว่างเดอืน ธนัวาคม และ มกราคม 2556 พบว่าผูท้ีใ่ช้
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องมสีถานภาพโสด รอ้ยละ 77 สถานภาพสมรสแลว้ รอ้ยละ 23 และ
มสีถานภาพหย่ารา้งไม่มมีาใชใ้ชบ้รกิาร 
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ตารางที ่3.3 ตารางแสดงผลเรือ่งอายขุองผูท้ีม่าใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 
หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 

1. อายุ 20-30 ปี 54 
2. อายุ 31-40 ปี 36 
3. อายุ 41-50 ปี 8 
4. อายุ 51-60 ปี 2 

สรปุตาราง จากการส ารวจในช่วงระหว่างเดอืน ธนัวาคม และ มกราคม 2556 พบว่าผูท้ีใ่ช้
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องมอีาย ุ20-30 ปี รอ้ยละ 54 , อาย ุ31-40 ปี รอ้ยละ 36 , อาย ุ41-
50 ปี รอ้ยละ 8 , และอาย ุ51-60 ปี รอ้ยละ 2 
 
ตารางที ่3.4 ตารางแสดงผลระดบัการศกึษาของผูท้ีม่าใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี 5 
2. ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี 27 
3. ระดบัการศกึษาปรญิญาโท 68 
4. ระดบัการศกึษาปรญิญาเอก 0 

 สรปุตาราง จากการส ารวจในช่วงระหว่างเดอืน ธนัวาคม และ มกราคม 2556 พบว่าผูท้ีใ่ช้
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องมรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท รอ้ยละ 68 , ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ี รอ้ยละ 27 , ระดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาเอก รอ้ยละ 5 , และไมม่รีะดบั
การศกึษาระดบัปรญิญาเอกมาใชบ้รกิาร 
 
ตารางที ่3.5 ตารางแสดงผลรายไดข้องผูท้ีม่าใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท 1 
2. รายไดต่้อเดอืน 10.001-20,000 บาท 23 
3. รายไดต่้อเดอืน 20.001-30,000 บาท 22 
4. รายไดต่้อเดอืน 30.001-40,000 บาท 37 
5. รายไดต่้อเดอืน 40.001-50,000 บาท 7 
6. รายไดต่้อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป 10 

 สรปุตาราง จากการส ารวจในช่วงระหว่างเดอืน ธนัวาคม และ มกราคม 2556 พบว่าผูท้ีใ่ช้
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องมรีายไดต่้อเดอืน 30.001-40,000 บาท รอ้ยละ 37 , รายไดต่้อ
เดอืน 10.001-20,000 บาท รอ้ยละ 23 , รายไดต่้อเดอืน 20.001-30,000 บาท รอ้ยละ 22 , 
รายไดต่้อเดอืน 50.001 บาทขึน้ไป รอ้ยละ 10 , รายไดต่้อเดอืน 40.001-50,000 บาท รอ้ยละ 7 
, และรายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10.000 บาท รอ้ยละ 1 
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ตารางที ่ 3.6 ตารางแสดงผลจ านวนความถี่ของผูท้ีม่าใชบ้รกิารต่อคนต่อ 1 ปีเปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครือ่ง 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 1ครัง้/ปี/คน 16 
2. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 2ครัง้/ปี/คน 67 
3. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 3ครัง้/ปี/คน 14 
4. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง มากกว่า 4ครัง้/ปี/คน 3 

 สรปุตาราง จากการส ารวจในช่วงระหว่างเดอืน ธนัวาคม และ มกราคม 2556 พบว่าผูท้ีใ่ช้
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องของลกูคา้ใน 1 คน 2 ครัง้/ปี รอ้ยละ 67 , 1 ครัง้/ปี รอ้ยละ 16 , 3 
ครัง้/ปี รอ้ยละ 14 , และใชบ้รกิารมากกว่า 4 ครัง้/ปี รอ้ยละ 3 
 
ตารางที ่3.7 ตารางแสดงปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 

หวัขอ้ คะแนน
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบัที ่ ระดบัความตอ้งการของลกูคา้ 

1. ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 4.58 1 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
2. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 4.28 3 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
3. กรยิามารยาทของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 4.16 4 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
4. ความรูค้วามสามารถของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 4.35 2 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
5. ค าแนะน าเพิม่เตมิจากการใหบ้รกิาร 3.79 8 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
6. ความสะอาดในการใหบ้รกิาร 4.04 6 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
7. ชุดเครือ่งแบบของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 3.04 15 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
8. ความทนัสมยัของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 4.07 5 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
9. ราคาของการใหบ้รกิาร 4.04 6 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
10. สถานทีต่ ัง้ของศนูยบ์รกิาร 3.98 7 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
11. ความสะดวกของสถานทีใ่นการนัง่รอรบับรกิาร 3.72 9 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
12. บรรยากาศโดยรอบของศนูยบ์รกิาร 3.46 11 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
13. รายการส่งเสรมิการขายโดยการลดราคา 3.36 12 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
14. รายการส่งเสรมิการขายโดยการแจกของสมนาคุณ 3.31 13 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
15. รายการส่งเสรมิการขายโดยการทีซ่ื้อ 1 แถม 1 3.50 10 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 
16. รายการส่งเสรมิการขายโดยการสะสมแตม้เพือ่รบัของ
รางวลั 

3.19 14 มผีลต่อการตดัสนิใจปานกลาง 

 สรปุตาราง  
  ล าดบัที ่1 ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร    คะแนนเฉลีย่ 4.58 
  ล าดบัที ่2 ความรูค้วามสามารถของพนกังาน   คะแนนเฉลีย่ 4.35 
  ล าดบัที ่3 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร    คะแนนเฉลีย่ 4.28 
  ล าดบัที ่4 กรยิามารยาทของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร   คะแนนเฉลีย่ 4.16 
  ล าดบัที ่5 ความทนัสมยัของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร  คะแนนเฉลีย่ 4.07 
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  ล าดบัที ่6 ความสะอาดในการใหบ้รกิาร    คะแนนเฉลีย่ 4.04 
  ล าดบัที ่6 ราคาของการใหบ้รกิาร     คะแนนเฉลีย่4.04
  ล าดบัที ่7 สถานทีต่ ัง้ของศูนยบ์รกิาร    คะแนนเฉลีย่ 3.98 
  ล าดบัที ่8 ค าแนะน าเพิม่เตมิจากการใหบ้รกิาร   คะแนนเฉลีย่ 3.79 
  ล าดบัที ่9 ความสะดวกของสถานทีใ่นการนัง่รอรบับรกิาร  คะแนนเฉลีย่ 3.72 
  ล าดบัที ่10 รายการส่งเสรมิการขายโดยการที ่ซือ้ 1 แถม 1  คะแนนเฉลีย่ 3.50 
  ล าดบัที ่11 บรรยากาศโดยรอบของศูนยบ์รกิาร   คะแนนเฉลีย่ 3.46 
  ล าดบัที ่12 รายการส่งเสรมิการขายโดยการลดราคา  คะแนนเฉลีย่ 3.36 
  ล าดบัที ่13 รายการส่งเสรมิการขายโดยการแจกของสมนาคุณ คะแนนเฉลีย่ 3.31 
  ล าดบัที ่14 การส่งเสรมิการขายโดยการสะสมแตม้เพื่อรบัของรางวลั คะแนนเฉลีย่ 3.19 
  ล าดบัที ่15 ชุดเครือ่งแบบของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร   คะแนนเฉลีย่ 3.04 
 จากการส ารวจพบว่าสิง่ทีม่ผีลกระทบต่อลกูคา้ทีท่ าใหลู้กคา้มผีลตดัสนิใจใชบ้รกิารสาม
อนัดบัไดแ้ก่อนัดบัแรกคอื ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร ล าดบัถดัมาคอืความสามารถของ
พนกังาน และล าดบัทีส่ามคอืความรวดเรว็ในใหบ้รกิาร 
 
ตารางที ่3.8 ตารางแสดงผลคุณภาพการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งของศูนย ์Procheck 
สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 

หวัขอ้ คะแนน
ค่าเฉลีย่ 

ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

1. การใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งในแต่ละครัง้มคีวามถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 4.58 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
2. การเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิารในแต่ละครัง้ 4.28 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
3. พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 4.16 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
4. ความเหมาะสมในการใหค้ าปรกึษาแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านน ้ามนัหลอ่ลืน่
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัรถยนต์ของท่านในการเปลีย่นถ่ายแต่ละครัง้ 

4.35 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 

5. กริยิามารยาทของพนกังานในการใหบ้รกิารของศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม 3.79 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
6. การแต่งกายของพนกังานในศนูย ์Prochek มคีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 4.04 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 

 สรปุตาราง  จากผลส ารวจพบว่าลกูคา้ใหค้ะแนนทางดา้นคุณภาพในดา้นต่างๆดงัต่อไปนี้ 
ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร  รอ้ยละ 4.58 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด 
การใหค้ าปรกึษาในการใหบ้รกิาร  รอ้ยละ 4.35 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  รอ้ยละ 4.28 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
ความรูค้วามสามารถของพนกังาน รอ้ยละ 4.16 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
การแต่งกายของพนกังาน  รอ้ยละ 4.04 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
กริยิามารยาทของพนกังาน  รอ้ยละ 3.79 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
 จากการส ารวจพบว่าอนัดบัหนึ่งทีล่กูคา้มคีวามพงึพอใจมากกไดแ้ก่ความถูกตอ้งในการ
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ใหบ้รกิาร ล าดบัต่อมาไดแ้ก่การใหค้ าปรกึษาในการใหบ้รกิาร และล าดบัทีส่ามไดแ้ก่ความ
รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
 
ตารางที ่ 3.9 ตารางแสดงผลความเหมาะสมทางดา้นราคาในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครือ่งของศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 

หวัขอ้ คะแนน
ค่าเฉลีย่ 

ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

1. ราคาในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม 4.23 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
2. ราคาทีก่รองน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 4.21 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
3. ราคาของน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม 4.38 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
4. ราคาค่าบรกิารในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งแต่ละครัง้มคีวาม
เหมาะ 

4.25 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 

5. ราคาโดยรวมในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งในแต่ละครัง้มี
ความเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 

4.23 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 

 สรปุตาราง  จากผลส ารวจพบว่าลกูคา้ใหค้ะแนนทางดา้นความเหมาะสมทางดา้นราคาใน
ดา้นความเหมาะสมของราคาในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง ดงัต่อไปนี้ 
ราคาของน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม  รอ้ยละ 4.38 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
ค่าบรกิารเปลีย่นถ่ายมคีวามเหมาะสม  รอ้ยละ 4.25 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
ค่าบรกิารเปลีย่นถ่ายโดยรวมมคีวามเหมาะสม รอ้ยละ 4.23 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก
ราคาในการเปลีย่นถ่ายมคีวามเหมาะสม  รอ้ยละ 4.23 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
ราคาทีก่รองน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม รอ้ยละ 4.21 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
 จากการส ารวจพบว่าอนัดบัหนึ่งทีล่กูคา้มคีวามพงึพอใจมากไดแ้ก่ราคาของน ้ามนัเครือ่งทีม่ ี
ความเหมาะสม อนัดบัต่อมาคอืค่าบรกิารในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง และอนัดบัสามคอื
ค่าบรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งโดยรวม และ ราคาในการเปลีย่นถ่าย ซึง่ไดค้ะแนนเท่ากนัจาก
การส ารวจ 
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ตารางที ่3.10 ตารางแสดงผลความเหมาะสมของสถานทีต่ ัง้ของศูนย ์Procheck สาขาส านกังาน
ใหญ่ ปตท. 

หวัขอ้ คะแนน
ค่าเฉลีย่ 

ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

1. สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางเขา้รบั
บรกิาร 

3.87 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

2. สถานทีใ่หบ้รกิารมทีีน่ัง่รอส าหรบัการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม 3.82 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
3. สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะอาด 3.99 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
4. สถานทีใ่หบ้รกิารมบีรรยายทีป่รอดโปรงอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 4.01 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
5. สถานทีจ่อดรถภายในศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม 3.89 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
6. สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม 3.95 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

 สรปุตาราง  จากผลส ารวจพบว่าลกูคา้ใหค้ะแนนทางดา้นความเหมาะสมของสถานทีต่ ัง้ของ
ศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. ในดา้นต่างๆดงัต่อไปนี้ 
สถานทีใ่หบ้รกิารมบีรรยากาศปรอดโปรง รอ้ยละ 4.01 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะอาด  รอ้ยละ 3.99 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศูนย ์  รอ้ยละ 3.95 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
สถานทีจ่อดรถในศูนย ์   รอ้ยละ 3.89 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
ความสะดวกสบายในการเดนิทาง รอ้ยละ 3.87 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง
สถานทีน่ัง่รอรบัการบรกิาร  รอ้ยละ 3.82 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
ตารางที ่3.11 ตารางแสดงผลดา้นการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการขายของศูนย ์Procheck สาขา
ส านกังานใหญ่ ปตท. 

หวัขอ้ คะแนน
ค่าเฉลีย่ 

ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

1. การจดัรายการส่งเสรมิการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวาม
เหมาะสม 

3.99 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

2. การโฆษณาการส่งเสรมิการขายมคีวามงา่ยในการพบเหน็ 3.78 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

3. การจดัของสมนาคุณใหก้บัลกูคา้มคีวามเหมาะสม 4.02 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 

4. การจดัรายการส่งเสรมิการขายของน ้ามนัหล่อลืน่มคีวาม
เหมาะสม 

4.13 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 

 สรปุตาราง  จากผลส ารวจพบว่าลกูคา้ใหค้ะแนนทางดา้นการจดักิจกรรมการส่งเสรมิการ
ขายของศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. ในดา้นต่างๆดงัต่อไปนี้ 
การจดัรายการส่งเสรมิการขายของน ้ามนัหล่อลื่น รอ้ยละ 4.13 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
การจดัของสมนาคุณใหก้บัลกูคา้   รอ้ยละ 4.02 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก 
การจดัรายการส่งเสรมิการเปลีย่นถ่าย  รอ้ยละ 3.99 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
การโฆษณาในการส่งเสรมิการขาย รอ้ยละ 3.78 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
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3.5 สรปุผลการวิจยัเชิงคณุภาพ แบบการสมัภาษณ์เชิงลึก 
สรปุบทสมัภาษณ์ของหวัหน้าศนูย ์Procheck 
 ศูนย ์ Procheck สาขาส านักงานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) สามารถใหบ้รกิาร
ลกูคา้ไดป้ระมาณวนัละ 13 คนั/วนั ซึง่ในการเปลีย่นถ่ายในแต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 20 
นาท ี แต่ถา้ลกูคา้ใชบ้รกิารอื่นๆ เช่น เปลีย่นน ้ามนัเกยีร ์ เปลีย่นน ้ามนัเฟืองทา้ย และเปลีย่น
น ้ามนัเบรก เป็นต้น จะตอ้งใชเ้วลาเพิม่อกีจากการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งปกต ิ ส่วนในการกบั
บรกิารใหแ้ก่ลกูคา้จะมกีารตรวจเชค็สภาพรถในตอนก่อนเขา้รบับรกิาร และหลงัเขา้รบับรกิาร 
ว่ามคีวามถูกตอ้งหรอืไมใ่นการใหบ้รกิาร  
 ในส่วนของพนกังานกจ็ะมเีครือ่งแบบของบรษิทัซึง่จะเน้นเป็นสเีขม้ ส่วนในขอ้บงัคบั
และบทลงโทษกจ็ะมรีะเบยีบของบรษิทัคอื เมือ่ท าผดิระเบยีบของศูนย ์ ทางศูนยก์จ็ะส่งเรือ่งไป
ทางบรษิทัเพื่อทีจ่ะออกไปใบเตอืนเรยีกว่าใบเหลอืง ซึง่ถา้โดนใบเตอืน 3 ครัง้กจ็ะโดนใหอ้อก
จากบรษิทัคอืไดใ้บแดง  
 พนกังานในแต่ละคนจะมคีวามสามารถทีไ่มเ่หมอืน ซึง่ในปจัจบุนัในศูนย ์ Procheck จะ
ไมม่แีคชเชยีรเ์พื่อใหบ้รกิารในดา้นเงนิแก่ลกูคา้ จงึตอ้งเวยีนช่างเปลีย่นถ่ายทีม่อียู่ 4 คนมาท า
หน้าทีใ่นส่วนนี้แทน แต่ทางศูนยก์ย็งัถอืว่ามคีนเพยีงพอต่อความตอ้งการ 
 ส่วนในเรือ่งของเครือ่งมอืในการใชง้านในศูนยใ์นปจัจุบนัถอืว่ามคีวามเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้าน แต่อกีประมาณ 5 ปีขา้งหน้าตอ้งการเครือ่งมอืใหมท่ีม่คีวามทนัสมยัเพิม่มากขึน้
เพื่อรองรบัระบบเครือ่งยนต์ทีไ่ฮบรดิ  
 ในส่วนของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารส่วนใหญ่รอ้ยละ 60 จะเป็นซือ้น ้ามนัเครือ่ง ส่วนที่
เหลอืกจ็ะมาใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง ซึง่มจี านวนเพิม่ขึน้ตามจ านวนรถที่เพิม่ อกีทัง่
ลกูคา้ตอ้งการใหศู้นย ์ Procheck มบีรกิารซ่อมรถยนตเ์พิม่เขา้มา แต่มคีวามเป็นไปไดย้าก
เพราะว่าถา้จะมบีรกิารรบัซ่อมรถยนตต์อ้งมพีืน้ทีใ่นการบรกิารมากกว่าน้ี ซึง่ในปจัจุบนัมเีพยีง
แค่ 2 ช่องทีใ่หบ้รกิารเพยีงเท่านัน้ไมส่ามารถขยายไดเ้พราะตดิเรือ่งสถานที่ในการใหบ้รกิาร ซึง่
ถา้ใหบ้รกิารซ่อมในตอนนี้กจ็ะไมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ในแต่ละวนั แต่ถา้มพีืน้ที่
เพยีงพอกค็าดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในส่วนนี้ดว้ย 

 
สรปุบทสมัภาษณ์ของพนักงานในศนูย ์Procheck 
 ปญัหาทีพ่บในการท างานคอื การทีล่กูคา้รอรบับรกิารนานเน่ืองจากมรีถเขา้มาใชบ้รกิาร
เยอะ รวมทัง้ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในบางครัง้เขา้มามสี่วนรว่มในการท างาน และพบปญัหาใน
รถยนตบ์างคนัคอือะไหล่บางส่วนถอดยาก รถตดิแกส็ซึง่ไมส่ามารถจะถอดอะไหล่ในบางตวั
ออกมาได ้เป็นตน้ ซึง่ในปญัหาดงักล่าวจะท าใหก้ารท างานชา้ลง 
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 ในส่วนทีต่อ้งการเพิม่เตมิในการท างานคอื เครือ่งยกรถยนตท์ีใ่ชใ้นการเปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครือ่ง และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเปลีย่นถ่ายเพื่อใหเ้พยีงพอกบัเครือ่งยกรถยนต ์ เพราะใน
ปจัจบุนัเครือ่งยกรถยนตแ์ละเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระจ าเครือ่งยกในแต่ละเครือ่งไมเ่พยีงพอต่อการใช้
งาน ตอ้งรอจนกว่าพนกังานอกีคนจะใชเ้สรจ็ถงึจะสามารถใชต่้อได ้ จงึท าใหบ้รกิารไดช้า้ส่วนใน
เรือ่งพนกังานในศูนยม์คีวามเพยีงพอต่อการใหบ้รกิารในปจัจบุนั 
 ลกูคา้บางส่วนตอ้งการใหม้บีรกิารซ่อมรถยนต ์ ลา้งรถยนต ์ เพิม่เขา้มาซึง่ตดิอยูท่ีพ่ ืน้ที่
ของศูนยบ์รกิารท าใหไ้มส่ามารถใหบ้รกิารเพิม่เตมิในส่วนน้ีได ้และถา้น าบรกิารในส่วนน้ีเขา้มาก็
จะตอ้งรบัคนเพิม่เพื่อมาท าในส่วนนี้ดว้ย อกีทัง้ยงัมลีกูคา้ส่วนใหญ่ทีถ่ามถงึเรือ่งโปรโมชัน่ใน
การเปลีย่นถ่ายน ้ามนั และของแถมทีไ่ดจ้ากตวัน ้ามนั ซึง่ในบางครัง้กจ็ดัไมต่รงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ 
 ลกูคา้ส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกจ็ะมาซือ้น ้ามนัมากกว่าเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง ใน
ส่วนของการเปลีย่นถ่ายกจ็ะเขา้มาใชบ้รกิารประมาณ 10 คนัต่อวนั และน ้ามนัทีล่กูคา้นิยมใช้
ทีสุ่ดคอื Performa Super Synthetic 0W-40 
 ในส่วนทีต่อ้งการความรูเ้พิม่เตมิในการท างานคอื ตอ้งการใหจ้ดัอบรมในเรือ่งของ
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีท่างบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ไดผ้ลติขึน้มาใหมเ่พราะ ในทุกๆปีจะมี
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพิม่ขึน้ประมาณ 10 ตวั อกีทัง้พนกังานในศูนยต์อ้งพบปะใหข้อ้มลูกบัลกูคา้
โดยตรง ซึง่ในปจัจบุนัตอ้งเรยีนรูเ้อง และตอ้งการเรยีนรูร้ะบบไฮบรดิในรถยนตเ์พิม่เติม่เพื่อน ้า
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานในการเปลีย่นถ่าย 
 
3.6 การวิเคราะห ์สรปุ และประมวลผลข้อมลู 
 3.6.1 การวิเคราะหโ์ดยใช้ Balanced Scorecard เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
องคก์ร โดยประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื 
 ก. มมุมองทางด้านการเงิน คอื รายไดข้องศูนย ์ Procheck สาขาส านกังานใหญ่ 
บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ไดจ้าก 2 ส่วนหลกัๆคอื การขายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น และการ
เปลีย่นถ่ายของเหลวในรถยนต ์ ซึง่จากการประมวลผลในแต่ละปีของรายไดพ้บว่าศูนย ์
Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ไดม้ผีลก าไรจากทัง้ 2 ส่วน ท าให้
ยงัสามารถทีจ่ะพฒันาการบรกิารใน 2 ส่วนหลกัๆเพื่อเพิม่ผลประกอบการไดอ้กีในอนาคต 
 ข. มุมมองด้านลูกค้า คอื ลกูคา้มคีวามพงึพอใจในดา้นของผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น
ของ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) รวมถงึการจดัรายการส่งเสรมิการขายของผลติภณัฑห์ล่อลื่น 
แต่การบรกิารของศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. ยงัมบีางส่วนทีค่วรจะตอ้ง
ปรบัปรงุพฒันาการบรกิารเพื่อเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ เช่น กริยิามารยาทของพนกังานใน
ศูนย ์และการจดัรายการส่งเสรมิการเปลีย่นถ่าย เป็นต้น 
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 ค. มมุมองด้านกระบวนการภายใน คอื กระบวนการท างานของศูนย ์ Procheck 
สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. ตอ้งมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานในดา้นต่างๆเพื่อ
เพิม่ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร และเพยีงพอต่อจ านวนของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เช่น การ
เพิม่ทกัษะในการท างานใหแ้ก่พนกังาน และการวางแผนจดัหาเครือ่งมอืเพื่อใหม้คีวามเพยีงพอ
ต่อการใชง้านในการบรกิาร 
 ง. มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา คอื ศูนย ์ Procheck สาขาส านกังานใหญ่ 
บรษิทั ปตท. ควรจะจดัอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นระบบรถยนต ์ และผลติภณัฑ ์ ใหมแ่ก่พนกังานใน
ศูนยเ์พื่อน าไปปรบัใชใ้นงานบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และควรจดัสถานทีภ่ายในศูนยใ์หด้ี
ขึน้เพื่อรองรบัจ านวนของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต  
  

3.6.1 การวิเคราะหโ์ดยใช้ SWOT เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรงุและวางกลยทุธ ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ มดีงัต่อไปนี้ 
 จดุแขง็ (Strenght) 
 S1 : มคีวามถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 
 S2 : มกีารใหค้ าปรกึษาในการใหบ้รกิารทีด่ ี   

S3 : การใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ 
S4 : พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถ 
S5 : ราคาผลติภณัฑม์คีวามเหมาะสมและเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย 
S6 : มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายของผลติภณัฑน์ ้ามนัเครือ่งไดด้ี 

 จดุอ่อน (Weakness) 
 W1 : สถานทีใ่นศูนยใ์หบ้รกิารมขีนาดเลก็ใหบ้รกิารลกูคา้ต่อวนัไดจ้ านวนจ ากดั 
 W2 : การจดัโปรโมชัน่ในการส่งเสรมิการบรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งยงัไมด่ี 
 W3 : การบรกิารยงัไม่มคีวามหลากหลาย 
 W4 : การปฏบิตัติวัของพนักงานต่อลกูคา้ยงัไมด่เีท่าทีค่วร 
 W5 : เครือ่งมอืทีใ่ชย้งัขาดความทนัสมยัต่อรถระบบไฮบรดิ 
 โอกาส (Opportunity) 
 O1 : รายไดข้องประกรเพิม่มากขึน้เน่ืองจากนโยบายค่าแรงขัน้ต ่าของรฐับาล 
 O2 : รถยนตม์แีนวโน้มเพิม่มากขึน้เน่ืองจากนโยบายรถยนตค์นัแรกของรฐับาล 
 O3 : ในอนาคตขา้งหน้าจะมกีารเปิดสมาคนอาเซยีน (AEC) ท าใหม้จี านวนประชากรมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ 
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 อุปสรรค (Threat) 
 T1 : มศีูนยบ์รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งใหมเ่พิม่ขึน้และมคีวามหลากหลายในการ
บรกิาร 
 T2 : มรีะบบรถยนตท์ีเ่ป็นระบบไฮบรดิเพิม่มากขึน้ แต่ทางศูนยบ์รกิารยงัไมเ่ครือ่งมอื
ส าหรบัการเปลีย่นถ่าย 
 T3 : เนื่องจากเศษฐกจิมคีวามไมแ่น่นอนท าใหป้ระชาชนใชจ้่ายน้อยลง 
 ผลการวเิคราะห ์SWOT Analysis จะใช ้TOWS Matrix เพื่อเสนอแนวทางเลอืกในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารใหแ้ก่ศูนย ์Procheck ส านักงานใหญ่ บรษิทั ปตท. ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่3.12 แสดงการก าหนดกลยทุธท์างเลอืกโดยใช ้TOWS Matrix 
 

  
                   ปจัจยั
ภายใน 
 
 
   ปจัจยัภายนอก 

จุดแขง็ (Strenght) 
S1 : มคีวามถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 
S2 : มกีารใหค้ าปรกึษาในการใหบ้รกิารทีด่ี
S3 : การใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ 
S4 : พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถ 
S5 : ราคาผลติภณัฑม์คีวามเหมาะสมและ
เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย 
S6 : มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายของ
ผลติภณัฑน์ ้ามนัเครือ่งไดด้ ี

 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 : สถานทีใ่นศนูยใ์หบ้รกิารมขีนาดเลก็
ใหบ้รกิารลกูคา้ต่อวนัไดจ้ านวนจ ากดั 
W2 : การจดัโปรโมชัน่ในการส่งเสรมิการ
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งยงัไมด่ ี
W3 : การบรกิารยงัไมม่คีวามหลากหลาย 
W4 : การปฏบิตัติวัของพนกังานต่อลกูคา้
ยงัไมด่เีท่าทีค่วร 
W5 : เครือ่งมอืทีใ่ชย้งัขาดความทนัสมยั
ต่อรถระบบไฮบรดิ 

 

โอกาส (Opportunity) 
O1 : รายไดข้องประกรเพิม่มาก
ขึน้เนื่องจากนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า
ของรฐับาล 
O2 : รถยนต์มแีนวโน้มเพิม่มาก
ขึน้เนื่องจากนโยบายรถยนต์คนั
แรกของรฐับาล 
O3 : ในอนาคตขา้งหน้าจะมกีาร
เปิดสมาคนอาเซยีน (AEC) ท าให้
มจี านวนประชากรมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ 

กลยุทธเ์ชงิรุก (s1,s3,s5,s6,o1,o2,o3) 
กลยทุธ์สร้างความหลากหลาย 
พฒันาผลติภณัฑเ์พือ่รองรบัความตอ้งการ
ของลกูคา้และสรา้งความหลากหลายในการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ 

กลยุทธเ์ชงิแกไ้ข (w4,o1,o2) 
กลยทุธ์เพ่ิมความพอใจให้แก่ลกูค้า 
เขม้งวดเรือ่งมารยาทในการใหบ้รกิารและ
ก าหนดมาตรฐานในเรือ่งการใหบ้รกิาร
ลกูคา้อย่างชดัเจนโดยก าหนดรางวลัเป็น
สิง่ชกัจงูใจ 

อุปสรรค (Threat) 
T1 : มศีนูยบ์รกิารเปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครือ่งใหมเ่พิม่ขึน้และมี
ความหลากหลายในการบรกิาร 
T2 : มรีะบบรถยนต์ทีเ่ป็นระบบ
ไฮบรดิเพิม่มากขึน้ แต่ทาง
ศนูยบ์รกิารยงัไมเ่ครือ่งมอืส าหรบั
การเปลีย่นถ่าย 
T3 : เนื่องจากเศรษฐกจิมคีวามไม่
แน่นอนท าใหป้ระชาชนใชจ้่าย
น้อยลง 

กลยุทธเ์ชงิป้องกนั (s4,T1,T2,T3) 
กลยทุธ์เพ่ิมทกัษะความสามารถให้
พนักงาน 
พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน
อย่างต่อเนื่องใหม้คีวามรูเ้พือ่ใหท้นักบั
เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่ขา้มา 

กลยุทธเ์ชงิรบั (W1,W2,W3,W5,T1,T2) 
กลยทุธ์เพ่ิมความทนัสมยัและดึงดดู
ลกูค้า 
จดัหาเครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัระบบ
เครือ่งยนต์ใหม่ๆ พรอ้มทัง้จดัโปรโมชัน่ที่
เหมาะสมกบัการใหบ้รกิารอยู่เสมอ 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 จากตาราง TOWS Matrix ไดว้เิคราะหป์ญัหาดงักล่าว จงึจะน าเสนอวธิแีกไ้ข เพื่อความ
ชดัเจนมากขึน้ผูศ้กึษาจะขอน าเสนอทางเลอืกเพิม่แกไ้ขปญัหาและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานไดด้งัต่อไปนี้ 
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 ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธส์ร้างความหลากหลาย เพิม่บรกิารต่างๆเขา้มา คอื รบัลา้ง
รถยนต ์ รบัซ่อมรถยนต ์ เพื่อสรา้งความหลากหลายใหก้บัและเพิม่รายไดใ้หก้บัศูนยบ์รกิาร เพื่อ
รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่ในปจัจุบนัมคีู่แขง่ทีม่บีรกิารแบบครบวงจรอยูใ่น
ศูนย ์ แต่ถา้จะท าบรกิารเหล่านี้ขึน้มาตอ้งหาพืน้ทีใ่นศูนยบ์รกิารเพิม่ หรอืออาจจะตอ้งเปลีย่น
สถานทีข่องศูนยใ์หบ้รกิารใหมแ่ละเพิม่จ านวนพนกังาน เพื่อปรบัรบักบับรกิารดงัทีก่ล่าวมา 
 งบประมาณและระยะเวลาท่ีใช้ 
 งบประมาณในการขยายพืน้ทีข่องศูนยบ์รกิาร 200,000 บาท 
 งบประมาณส าหรบัพนกังานใหมท่ีเ่พิม่เขา้มา 100,000 บาท 
 งบประมาณส าหรบัอบรมพนกังาน   30,000  บาท 
 เวลาทีใ่ชป้ระมาณ     6 เดอืน 
 ข้อดี 
 1. เพิม่จ านวนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในศูนยบ์รกิารไดม้ากขึน้ 
 2. สามารถรองรบัจ านวนลกูคา้ต่อวนัไดม้ากขึน้ 
 3. มรีายต่อไตรมาสเพิม่มากขึน้จากการบรกิาร 
 4. สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร 
 5. มคีวามสะดวกสบายทางดา้นสถานทีใ่นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้มากขึน้ 
 ข้อเสีย 
 1. ใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง 
 2. ถา้พนกังานไมม่คีวามสามารถเพยีงพออาจจะท าใหก้ารบรกิารแยล่ง 
 3. ตอ้งปรบัระบบในการท างานใหมเ่พราะมบีรกิารทีห่ลากหลายเพิม่มากขึน้อาจจะท าให้
มคีวามยุง่ยาก 
  

ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธเ์พ่ิมทกัษะความสามารถให้พนักงาน  ทางเลอืกนี้จะต้องจดั
อบรมความรูใ้หแ้ก่พนกังานในศูนยบ์รกิารทีเ่ป็นเรือ่งเกี่ยวกบัระบบของรถยนตใ์หม่ๆ และ
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  รวมถงึความรูท้างดา้นวธิกีารเปลีย่นถ่ายของเหลวต่างๆในรถยนตเ์ป็นประจ า  
 งบประมาณและระยะเวลาท่ีใช้ 
 งบประมาณจดัการฝึกอบรม  60,000  บาท 
 เวลาทีใ่ชป้ระมาณ   2-3 เดอืน 
 ข้อดี 
 1. สามารถบรกิารลกูคา้ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 2. สามารถรองรบัระบบรถยนตใ์หม่ๆ ในอนาคตได ้
 3. พนกังานสามารถแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ของรถยนตร์ะบบใหม่ๆ ได้ 
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 4. การบรกิารจะมคีวามผดิพลาดลดน้อยลง 
 5. สรา้งความเชีย่วชาญใหแ้ก่พนกังานเพิม่มากขึน้ในการบรกิาร 
 ข้อเสีย 
 1. นื่องดว้ยไม่มบีรกิารทีห่ลากหลายอาจจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดไ้ม่หมด 
 2. ไมส่ามารถรองรบัจ านวนของลกูคา้เพิม่ได้ 
  

ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธเ์พ่ิมความทนัสมยัและดึงดดูลกูค้า ในทางเลอืกนี้ควรจดั
โปรโมชัน่ในเสรมิในดา้นต่างๆ คอื โปรโมชัน่การเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง โปรโมชัน่การ
ผลติภณัฑห์ล่อลื่น และการจดัของแถมต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิการซือ้และการใชบ้รกิาร
โดยอาจจะท าใหเ้ป็นโปรโมชัน่ประจ าเดอืนเพื่อสรา้งความหลากหลาย และจ าเป็นตอ้งตรวจสอบ
ความตอ้งการของลกูคา้อยูเ่สมอว่าตอ้งการโปรโมชัน่ในประเภทใดมากทีสุ่ด และตอ้งจดัหา
เครือ่งมอืใหม่ๆ เพื่อรองรบัระบบรถยนตใ์หม่ๆ ทีจ่ะเขา้มาเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยขีอง
รถยนตท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ อกีทัง้จะช่วยใหพ้นกังานบรกิารไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 งบประมาณและเวลาท่ีใช้ 
 งบประมาณดา้นการจดัโปรโมชัน่   15,000  บาท 
 งบประมาณดา้นการจดัซือ้เครือ่งมอืต่างๆ  70,000  บาท 
 ระยะเวลาทีใ่ชป้ระมาณ    1 เดอืน 
 ข้อดี 
 1. อาจจะท าใหเ้กดิการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 
 2. มเีครือ่งมอืใหม่ๆ รองรบัระบบยนตใ์หม่ๆ  ท าใหบ้รกิารไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 3. ในการจดัท าไมยุ่ง่ยากสามารถท าไดง้า่ย 
 4. สามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหล้กูคา้ตดิตามเป็นประจ าทุกเดอืน 
 ข้อเสีย 
 1. อาจจะสรา้งความพงึพอใจแค่ลกูคา้บางกลุ่ม 
 2. ตอ้งส ารวจความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็อยูเ่ป็นประจ า 
 3. สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้แค่ชัว่คราว 
 

ทางเลือกท่ี 4 กลยทุธเ์พ่ิมความพอใจให้แก่ลูกค้า ก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารคอื 
การใชค้ าพดูกบัลกูคา้ การรบัรถ การใชค้ าพดูในการขาย และการใหค้ าแนะน าแก่ลกูคา้ใหเ้ป็น
แนวทางเดยีวกนั อกีทัง้ท าเครือ่งแบบทีแ่สดงถงึการเป็นพนกังานในศูนยอ์ย่างชดัเจน เพื่อจะได้
ดเูป็นมาตรฐานเดยีวกนั และยงัสรา้งแรงชกัจงูโดยการใหร้างวลักบัพนกังานดเีด่นโดยใหล้กูคา้
ทีม่าใชบ้รกิารโหวตใหค้ะแนนกบัพนกังานทีบ่รกิารแลว้สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้มากทีสุ่ด  
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 งบประมาณและเวลาท่ีใช้ 
 งบประมาณดา้นการจดัซือ้ชุดเครือ่งแบบพนกังาน  15,000  บาท/ปี 
 งบประมาณดา้นการจดัรางวลัประจ า 6 เดอืน  40,000  บาท/ปี 
 ระยะเวลาทีใ่ชป้ระมาณ     1 เดอืน 
 ข้อดี 
 1. ท าใหก้ารการบรกิารมมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ 
 2. ท าใหพ้นกังานมกี าลงัใจในการท างานเพิม่มากขึน้ 
 3. ท าใหรู้ว้่าลกูคา้มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของพนกังานมากเพยีงใด 
 ข้อเสีย 
 1. ไมไ่ดม้กีารดงึดดูลกูคา้ใหมใ่หเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 
 2. จ านวนรถยนตท์ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอาจจะไมไ่ดม้จี านวนเพิม่ขึน้จากเดมิ  
แนวทางเลอืกทีด่สีุดในการปฏบิตั ิคอื กลยทุธส์รา้งความหลากหลาย 
 เนื่องดว้ยลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารตอ้งการใชบ้รกิารทีห่ลากหลายมากขึน้ จงึควรจะเพิม่
การบรกิาร และพฒันาสนิคา้อยูเ่สมอเพิม่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงจดุ
ถงึแมจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีส่งู แต่เมือ่คดิถงึการพฒันาระยะยาวแลว้จะเกดิการใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง 
และเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ศูนยบ์รกิารเปลีย่นถ่ายไดอ้ย่างมัน่คงมากกว่าทางเลอืกอื่นๆ ดงันัน้จงึเหน็
ว่ากลยทุธส์รา้งความหลากหลายมคีวามเหมาะสมทีสุ่ด ในการน ามาใชก้บัศูนยบ์รกิารเพื่อเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั อกีทัง้ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมมากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

ตารางแผนการด าเนินกลยทุธส์รา้งความหลากหลาย 

หวัขอ้ เดอืน
ที ่1 

เดอืน
ที ่2 

เดอืน
ที ่3 

เดอืน
ที ่4 

เดอืน
ที ่5 

เดอืน
ที ่6 

เดอืน
ที ่7 

1. เขยีนแผนงานและส่งเรือ่ง
ขออนุมตั ิ

       

2. จดัหาพนกังานเพิม่เตมิ        

3. ท าการจดัหาสถานทีห่รอื
ขยายสถานที ่

       

4. ฝึกอบรมพนกังาน        

5. ตรวจสอบความพงึพอใจ
ของลกูคา้ 

       

6. เกบ็จ านวนของลกูคา้ทีม่า
ใชบ้รกิาร 

       

7. ประเมนิผลกลยทุธ/์น ามา
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
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บทท่ี 4 

สรปุ อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง ปัญหา และกลยทุธ์ธรุกิจเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการ
ของธรุกิจศนูยบ์ริการรถยนต ์ : กรณีศึกษา ศนูย ์ Procheck สาขาส านักงานใหญ่บริษทั 
ปตท. จ ากดั(มหาชน)  ในบทที ่4 นี้ จะกล่าวถงึประเดน็สรปุต่างๆ ไดแ้ก่ 

4.1 สรุปผลการศกึษา 
4.2 ขอ้จ ากดัในการศกึษา 
4.3 ขอ้เสนอแนะ 

  4.3.1. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 
  4.3.2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัธุรกจิ 
 
4.1 สรปุผลการศึกษา 
   จากรายงานการศกึษาคน้ควา้เรือ่งการก าหนดกลยทุธท์างดา้นการจดัการเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพ และ การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั กรณีศกึษาของ บรษิทั ปตท. จ ากดั
(มหาชน)  เพื่อท าการจดัการเชงิกลยทุธใ์นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและการเพิม่ขึน้
ของผลประกอบการเพื่อสรา้งโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิอยา่งต่อเนื่องระยะยาวของ บรษิทั 
ปตท. จ ากดั(มหาชน) เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของ
กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธท์างธุรกจิ ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ 
ขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มลูปฐมภูมใินสภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึของผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง เพื่อศกึษาแนวทางในการใชก้ลยุทธใ์นการบรหิาร บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ใน
อนาคต จากการศกึษาสาเหตุของปญัหา คอืการลดลงของจ านวนรถทีม่าใชบ้รกิาร การแขง่ขนั
ทางดา้นคุณภาพสงูท าใหค้วามสามารถในการท าแขง่ขนัระยะยาวไมด่ ีแนวโน้มยอดรถยนตท์ีม่า
ใชบ้รกิารในปี 2013 ลดลง จากการบรกิารทีไ่มไ่ดม้าตรฐานและการตดัสนิใจในการเปลีย่นส่วน
ใหญ่จะเป็นของผูบ้รหิารระดบัสงู  
             ผลการศกึษาและวเิคราะหต์ามขัน้ตอนการจดัการเชงิกลยทุธข์องบรษิทั ปตท. จ ากดั
(มหาชน) ทีม่กีารวางแผนกลยทุธม์ุง่ทีข่ยายผลติภณัฑไ์ปยงัลกูคา้และสมาชกิใหม่   จากการ
วเิคราะหใ์นรปู TOWS ของบทที ่3 พบว่าบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน)มจีดุแขง็และมโีอกาส ท า
ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม สามารถสรปุผลของการศกึษา และ
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาดงันี้ 
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 ควรจะจดัเพิม่คุณภาพของการบรกิารรวมถงึสถานทีใ่นการใหบ้รกิาร เพื่อจะไดม้โีอกาส
ดงึลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารในศูนยบ์รกิารเปลีย่นถ่ายไดม้ากขึน้ และเนื่องจากการบรกิารทีม่จี ากดั
อาจจะท าใหล้กูคา้เปลีย่นใจไปใชบ้รกิารกบัศูนยบ์รกิารอื่น ซึง่จะท าใหม้ยีอดขายลดน้อยลง จงึ
ตอ้งแกไ้ขส่วนต่างๆของการบรกิารเพื่อใหม้คีุณภาพในการบรกิารทีด่ขี ึน้ 
 
4.2 ข้อจ ากดัในการศึกษา 
1. ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งต่อวนัมจี านวนจ ากดัท าใหไ้มส่ามารถเกบ็
รายละเอยีดความคดิเหน็ของลกูคา้ไดอ้ยา่งจ ากดั 
2. ศูนย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มกีารเคลื่อนยา้ยสายงาน
ท าใหไ้ม่มผีูบ้งัคบับญัชาของศูนยบ์รกิารโดยตรง 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั 

1. ในการด าเนินธุรกจิควรจะตอ้งปรบัปรงุคุณภาพในการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ 
2. ควรตรวจสอบความตอ้งการของลกูคา้อยูเ่สมอ  
3. ควรวางแผนในการปฏบิตังิานและก าหนดมาตรฐานในการใหบ้รกิารอย่างชดัเจน 
4. บรษิทัควรเขยีน แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ดงัในภาคผนวกที ่ค 

 
4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการศกึษาวธิแีละขัน้ตอนการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งทีถู่กตอ้ง เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการบรกิารใหก้บัลกูคา้ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัต่อไป 

2. ควรท าการศกึษาการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยขีองรถยนตเ์พื่อจะกา้วใหท้นัความ
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม ส าหรบั การวิจยัเชิงส ารวจ และ โครงค าถามเชิงคณุภาพ 
 

แบบสอบถาม 
เรือ่ง ก าหนดกลยุทธก์ารเพิม่ความพงึพอใจในการบรกิารของศนูย ์Procheck สาขาตกึส านกังานใหญ่ ปตท. 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มคีวามประสงคท์ีจ่ะสอบถามความพงึพอใจของผูท้ีใ่ชบ้รกิารศนูยเ์ปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง โดยค าถาม
จะแบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวัทัว่ไป 

ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง 
 ตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารในศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 
 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย       ลงในช่องว่าง           หน้าขอ้ความทีต่รงกบัตวัท่านดงัต่อไปนี้ 
1. เพศ    ชาย   หญงิ 
2. สถานภาพสมรส                  โสด   สมรส   หย่ารา้ง 
3. อาย ุ    20 – 30 ปี                   31 - 40 ปี                   41 
– 50 ปี 
    51 – 60 ปี 
4. ระดบัการศกึษา                  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                  ปรญิญาตร ี  ปรญิญาโท 
    ปรญิญาเอก 
5. รายไดต่้อเดอืน                  ต ่ากว่า 10,000 บาท                  10,001 – 20,000 บาท 
    20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท 
    40,001 – 50,000 บาท  50,001ขึน้ไป    
6. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 
    1 ครัง้/ปี    2 ครัง้/ปี 
    3 ครัง้/ปี    มากกว่า 4 ครัง้/ปี 
 
ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 
ค าชีแ้จง โปรดใหค้ะแนนหน้าหวัขอ้ทกุขอ้ว่ามผีลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งหลกัการใหค้ะแนนมี
ดงัต่อไปนี้ 
 5 หมายถงึ มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารมากทีสุ่ด 

4 หมายถงึ มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารมาก 
3 หมายถงึ มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารปานกลาง 
2 หมายถงึ มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารน้อย 
1 หมายถงึ มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารน้อยทีสุ่ด 

…………... 1. ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 
…………... 2. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
…………... 3. กรยิามารยาทของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 
…………... 4. ความรูค้วามสามารถของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 
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…………... 5. ค าแนะน าเพิม่เตมิจากการใหบ้รกิาร 
…………... 6. ความสะอาดในการใหบ้รกิาร 
…………... 7. ชุดเครือ่งแบบของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 
…………... 8. ความทนัสมยัของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
…………... 9. ราคาของการใหบ้รกิาร 
…………... 10. สถานทีต่ ัง้ของศนูยบ์รกิาร 
…………... 11. ความสะดวกของสถานทีใ่นการนัง่รอรบับรกิาร 
…………... 12. บรรยากาศโดยรอบของศนูยบ์รกิาร 
…………... 13. รายการส่งเสรมิการขายโดยการลดราคา 
…………... 14. รายการส่งเสรมิการขายโดยการแจกของสมนาคุณ 
…………... 15. รายการส่งเสรมิการขายโดยการทีซ่ื้อ 1 แถม 1 
…………... 16. รายการส่งเสรมิการขายโดยการสะสมแตม้เพือ่รบัของรางวลั 
 
ตอนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารในศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย     ลงในช่องทีต่รงกบัความเหน็ของท่าน 
 คะแนน 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 คะแนน 4 หมายถงึ เหน็ดว้ย 

คะแนน 3 หมายถงึ เฉยๆ 
คะแนน 2 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 
คะแนน 1 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

เรือ่ง ระดบัความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

คุณภาพทางดา้นการบรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งของศนูย ์
Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 

     

1. การใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งในแต่ละครัง้มคีวามถูกตอ้งใน
การใหบ้รกิาร 

     

2. การเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิารในแต่ละ
ครัง้ 

     

3. พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครือ่ง 

     

4. ความเหมาะสมในการใหค้ าปรกึษาแนะน าเกีย่วกบัการใชง้าน
น ้ามนัหล่อลืน่เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัรถยนต์ของท่านในการเปลีย่นถ่าย
แต่ละครัง้ 

     

5. กริยิามารยาทของพนกังานในการใหบ้รกิารของศนูย ์Procheck มี
ความเหมาะสม 

     

6. การแต่งกายของพนกังานในศนูย ์Prochek มคีวามเหมาะสมต่อ
การใหบ้รกิาร 

     

ความเหมาะสมทางดา้นราคาในการใหบ้รกิาร      
7. ราคาในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม      
8. ราคาทีก่รองน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร      
9. ราคาของน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม      
10. ราคาค่าบรกิารในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งแต่ละครัง้มคีวาม
เหมาะ 
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11. ราคาโดยรวมในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งในแต่ละครัง้มคีวาม
เหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 

     

ความเหมาะสมในสถานทีต่ ัง้ของศนูย ์Procheck      
12. สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางเขา้รบับรกิาร      
13. สถานทีใ่หบ้รกิารมทีีน่ัง่รอส าหรบัการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม      
14. สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะอาด      
15. สถานทีใ่หบ้รกิารมบีรรยายทีป่รอดโปรงอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก      
16. สถานทีจ่อดรถภายในศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม      
17. สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม      
ดา้นการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการขาย      
18. การจดัรายการส่งเสรมิการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวาม
เหมาะสม 

     

19. การโฆษณาการส่งเสรมิการขายมคีวามงา่ยในการพบเหน็      
20. การจดัของสมนาคุณใหก้บัลกูคา้มคีวามเหมาะสม      
21. การจดัรายการส่งเสรมิการขายของน ้ามนัหล่อลืน่มคีวามเหมาะสม      
 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตม็ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
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โครงค าถามในงานวิจยัเชิงคณุภาพ   
ค าถามส าหรบัหวัหน้าศนูยP์rocheck 
 1. ศูนย ์Procheckสาขาส านักงานใหญ่ ปตท. ใหบ้รกิารลกูคา้ไดก้ีค่น/วนั 
 2. มกีารก าหนดมาตรฐานในเรือ่งของการบรกิารหรอืไม ่อยา่งไร (ความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิารลกูคา้/คน , ความถูกตอ้งในการตรวจเชค็ 15 รายการ , ชุดแบบฟรอมของพนกังาน , 
และกริยิามารยาทในการก าเนินงาน) 
 3. มกีารแบ่งงานใหก้บัพนกังานอย่างไร และมเีพยีงพอต่อการใหบ้รกิารลกูคา้หรอืไม่
อยา่งไร 
 4. มกีารควบคุมดแูลอย่างไรกบัพนกังานในศูนยบ์รกิาร 
 5. ในศูนยบ์รกิารตอ้งการอะไรเพิม่ ถา้เพิม่จะเพิม่ในส่วนใดบา้ง และเพราะอะไร 
 
ค าถามส าหรบัพนักงานในศนูย ์Procheck 
 1. มปีญัหาอะไรบา้งในการด าเนินงาน เพราะอะไร 
 2. ในส่วนของการด าเนินตอ้งการอะไรเพิม่บา้ง และเพราะอะไร 
 3. ตอ้งการฝึกอบรมเพิม่เตมิความรูใ้นดา้นใดเพิม่เตมิบา้ง 
 4. ลกูคา้ใชบ้รกิารประเภทใดเยอะทีสุ่ด เพราะอะไร 
 5. ลกูคา้ตอ้งการอะไรเพิม่จากการบรกิารบา้ง 
 6. ในส่วนของศูนยบ์รกิารนี้ควรเพิม่หรอืควรลดบรกิารอะไรบา้ง 
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ภาคผนวก ข. 

บนัทึกบทสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

นายพษิณุ บวัละออ  (ต าแหน่งหวัหน้าศนูย ์Procheck) สมัภาษณ์ วนัที ่14 เดอืน มกราคม  ปี 2556  เวลา 13.53 น. สถานที ่
ศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
ค าถาม : ศนูยโ์ปรเชค็ใน 1 วนัสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดก้ีค่นั 
ค าตอบ : มนัจะเป็น 2 ส่วนถา้เป็นรถเนี่ยประมาณ 12-13 คนั/วนั แต่ถา้เป็นคนทีม่าซื้อน ้ามนักส็ามารถใหบ้รกิารไดต้ลอดเพราะ
มาซื้ออย่างเดยีว  
ค าถาม  : การใหบ้รกิารในแต่ละคนัใชเ้วลาเท่าไหร่ 
ค าตอบ : ถา้เปลีย่นน ้ามนัเครือ่งอยา่งเดยีวใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ี แต่ถา้ท าอย่างอื่นอกีกบ็วกเวลาเขา้ไปอกีอย่างเช่นน ้ามนั
เกยีรก์เ็พิม่อกี 40 นาท ีถา้ลา้งเกยีรด์ว้ยกส็องชัว่โมง ถา้น ้ามนัเบรกกส็องชัว่โมง เฟ่ืองทา้ยเพิม่อกียีส่บินาท ี 
ค าถาม : มมีาตรฐานอะไรรองรบัในการท างานไหม 
ค าตอบ : กจ็ะเป็นขัน้ตอนหลกัๆ ตรวจรบัรถ ตรวจตอนรบั ตรวจกอ่นท า พอท าเสรจ็กต็รวจหลงัท า และกต็รวจเพือ่ส่งมอบ 
ส่วนในเรือ่งการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งกก็ าหนดเวลาไวป้ระมาณ 20 นาทถีา้ไมม่อุีปสรรค กอ็ย่างเช่น รถตดิแกส็ถอดอุปกรณ์
บางตวัไมไ่ด ้ไสก้รองแน่นไปถอดไมอ่อก กต็อ้งเพิม่เวลาขึน้อยู่กบัปญัหาต่างๆ  
ค าถาม : เรือ่งเครือ่งแบบของพนกังานมกีารก าหนดไวไ้หม 
ค าตอบ : เรือ่งเครือ่งแบบกจ็ะเครือ่งแบบของบรษิทัอยู่แลว้ ส่วนใหญ่จะเน้นสเีขม้ 
ค าถาม : แลว้ในเรือ่งของกรยิาท่าทางในการแสดงออกมกีารก าหนดไหม 
ค าตอบ : คนทีต่อ้งพบปะกบัลกูตอ้งไดม้กีารคดัเลอืก และเราไดม้อบหมายหน้าทีใ่ห ้ โดยทัว่ไปภาษาช่างมนัจะเป็นค่อนขา้ง
เฉพาะกลุ่มซึง่เวลาจะสือ่สารกบัลกูคา้ซึง่เป็นคนทัว่ไปมนัจะเป็นคนละลกัษณะกนั 
ค าถาม : พนกังานในศนูยม์ที ัง้หมดกีค่นแลว้เพยีงพอไหม 
ค าตอบ : ถา้เอาตามอตัรากจ็ะมแีคชเชยีร ์บญัช ีคนรบัรถอกีคนหนึ่ง และช่างเทคนิค 4 คน แต่ในตอนนี้แคชเชยีรไ์มม่กีเ็อาช่าง
เทคนิคไปท า ในปจัจุบนักเ็หลอืประมาณ 4 คนทีท่ างานอยู่ในศนูย ์ โดยจะแบ่งหน้าทีค่อื ต าแหน่งเดยีวกนังานกจ็ะคลา้ยกนัให้
มากทีสุ่ดและกพ็ยายามสลบักนัอย่างน้อยก ็ 2 คนในการดแูลการเปลีย่นถ่าย หรอืบางครัง้มนัมหีน้าทีห่ลายอยา่ง บางคนท าได้
อย่างเดยีว บางคนท าได ้2 อย่าง บางคนท าได ้3 อย่าง แต่จะใหพ้อคลอ่งตวัอย่างน้อยตอ้งม ี2 คนทีส่ามารถสลบักนัได ้ท าได้
หลายๆอย่างสกัประมาณ 50 เปอรเ์ซน แต่ในตอนนี้พนกังานกม็เีพยีงพอต่อการใหบ้รกิารลกูคา้เพราะว่าทีศ่นูยน์ี้จะไมเ่หมอืนที่
อื่นคอื อตัราการเพิม่ของรถจะมไีมม่าก มนัจะไมเ่หมอืนทีอ่ืน่  
ค าถาม : มกีารควบคุมดแูลพนกังานอย่างไร 
ค าตอบ : กด็แูลตามกฎระเบยีบทัว่ไปของกรมแรงงานและของบรษิทั ในศนูยน์ี้กม็บีางครัง้กใ็หค้่าล่วงเวลาบา้ง ใหร้างวลับา้ง
เลก็ๆน้อยๆตามเทศกาล 
ค าถาม : มบีทลงโทษอย่างไร 
ค าตอบ : เป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัทัว่ไปโดยการแจกใบเหลอืง ใบแดง เป็นการเตอืนสองครัง้ ส่วนครัง้ทีส่ามกใ็บแดง โดย
การแจง้ไปทางบรษิทัตน้สงักดั  
ค าถาม : ในศนูยต์อ้งการอะไรเพิม่เตมิอกีไหม 
ค าตอบ : ตอนนี้เนื่องจากลกูคา้มเีพิม่ในจ านวนทีไ่มม่ากจงึไมต่อ้งเพิม่อะไรมากอย่างรวดเรว็ คอ่ยๆเพิม่ไปทลีะนิด และกข็ึน้อยู่
กบัเทคโนโลยขีองรถยนต์ดว้ย อกีสกัประมาณ 5 ปีน่าจะตอ้งมเีพราะเครือ่งมอืทีเ่รามตีอนนี้ยงัใชไ้ดอ้ยู่ แต่ถา้รถใชร้ะบบ ไฮบรดิ
มากขึน้ มรีถทีใ่ชไ้ฟฟ้ามาเพิม่อาจจะตอ้งเปลีย่นไปตามเทคโนโลยมีากกว่า ส่วนเรือ่งคนถงึจะหายไป 1 ต าแหน่งแต่กย็งัสามารถ
ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
ค าถาม : ลกูคา้ตอ้งการบรกิารอะไรเพิม่เตมิอกีไหม 
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ค าตอบ : กม็เีช่น บรกิารซ่อมเพราะเวลาเราเชค็ 15 รายการบางครัง้กเ็จอส่วนทีเ่สยีลกูคา้กถ็ามสามารถซ่อมไดไ้หม แต่ตดิใน
เรือ่งของสถานทีเ่พราะมใีหบ้รกิารแค่ 2 ช่อง ถา้จะซ่อมอย่างน้อยตอ้งม ี3 ชอ่งขึน้ไป เพราะเวลาซ่อมตอ้งใชเ้วลานาน แต่เราม ี2 
ช่องถา้รถเขา้มาใชบ้รกิารซ่อม 2 คนักจ็ะไมม่ชี่องใหบ้รกิารอืน่อกี แต่ถา้มพีืน้ทีพ่อกจ็ะเปิดในส่วนนี้ดว้ย 
ค าถาม : ตอนนี้ลกูคา้มาเปลีย่นถ่ายหรอืมาซื้อมากกว่า 
ค าตอบ : ลกูคา้จะมาซื้อมากกว่า ถา้คดิเป็นเปอรเ์ซน็ประมาณ 60 เปอรเ์ซน็จะเป็นซือ้ ซึง่เป็นสดัส่วนใกลเ้คยีงกบัเมือ่ก่อนส่วน
จ านวนคนซือ้กใ็กลเ้คยีงกบัเมือ่ก่อน แต่ยอดจะเพิม่ขึน้ทัง้คู่ตามประชากรรถทีเ่พิม่ขึน้ 
นายวนัเฉลมิ อิน่ค า  (ต าแหน่งพนกังานศนูย ์Procheck) สมัภาษณ์ วนัที ่14 เดอืน มกราคม  ปี 2556  เวลา 15.23 น. สถานที ่
ศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
ค าถาม : ในการใหบ้รกิารลกูคา้เจอปญัหาอะไรบา้งไหม 
ค าตอบ : ส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาลกูคา้ตอ้งรอนาน ลกูคา้กบ่็นว่าท าไมไมม่เีครือ่งยกรถเพิม่ ทีจ่รงิเครือ่งมอืกไ็มน้่อยหรอกแต่
สถานทีม่นัมจี ากดั จงึมเีครือ่งยกไดแ้ค่ 2 เครือ่ง แต่ถา้เพิม่ไดก้ด็ลีกูคา้จะไดไ้มต่อ้งรอนาน 
ค าถาม : แลว้เรือ่งคนพอไหม 
ค าตอบ : ถา้พดูถงึเรือ่งคนทีน่ี่พอ แต่สถานทีม่นัจ ากดั มนักท็ าใหง้านชา้บา้ง 
ค าถาม : ถา้เพิม่ไดต้อ้งการเพิม่อะไรบา้ง 
ค าตอบ : ถา้เป็นไปไดก้ต็อ้งเพิม่เครือ่งยก เพราะตอนนี้เครือ่งยกม ี2 ตวัแต่มชี่าง 4 คน แต่ทีจ่รงิเครือ่งยก 1 เครือ่งต่อช่าง 1 
คนกพ็อ เพราะแค่เปลีย่นถ่ายแต่ไมไ่ดใ้หบ้รกิารซ่อม  
ค าถาม : ตอ้งการเรยีนรูใ้นดา้นใดเพิม่บา้งไหม 
ค าตอบ : กท็ีรู่ก้นัอยู่ว่า บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) มผีลติภณัฑใ์หม่ๆ เพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่ออกมาใหมป่ระมาณ 10 ตวั น ้ามนั
อุตสาหกรรม น ้าเครือ่ง น ้ามนัเรอื ถา้เป็นไปไดก้อ็ยากจะใหจ้ดัอบรมในเรือ่งของผลติภณัฑใ์หม ่ ซึง่ในปจัจุบนัเราตอ้งศกึษาเอง
เพราะเราอยู่หน้างานไมม่ใีครมาอบรมอะไรให ้ถา้มอีบรมความรูก้จ็ะแน่นขึน้ ถา้ลกูคา้ถามกจ็ะสามารถตอบไดห้มด 
ค าถาม : ลกูคา้ใชบ้รกิารอะไรเยอะทีสุ่ด 
ค าตอบ : ลกูคา้มาใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งเป็นหลกั และน ้ามนัทีข่ายดทีีสุ่ดคอื Performa Super Synthetic 0W-40 จะ
ขายดทีีสุ่ด เปลีย่นถ่ายเดอืนหนึ่งประมาณ 200 คนั แต่ลกูคา้ทีม่าซื้อน ้ามนัมทีุกวนั ซึง่น ้ามนัน่าจะขายไดม้ากกว่าการเปลีย่น
ถ่าย 
ค าถาม : ลกูคา้ตอ้งการอะไรเพิม่เตมิไหม 
ค าตอบ : ส่วนใหญ่ลกูคา้กจ็ะมาถามเรือ่งของโปรโมชัน่ว่ามอีะไรบา้ง และถามเกีย่วกบัของแถมทีม่ากบัตวัน ้ามนั 
ค าถาม : ลกูคา้เคยถามเกีย่วกบับรกิารอื่นไหม 
ค าตอบ : มถีามเกีย่วกบับรกิารซ่อมบางทรีถยนต์ของลกูคา้มปีญัหากถ็ามว่ามบีรกิารซ่อมไหมไมอ่ยากเอาไปเขา้อู่ ซึง่เราไมไ่ด้
ใหบ้รกิารในดา้นซ่อมรถอยู่แลว้ เราแค่จะเปลีย่นถ่ายและเชค็ทัว่ไป 15 รายการทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั ซึง่มมีาถามบรกิารซ่อม
ตลอด 
 
ค าถาม : ถา้วนัหนึ่งสามารถเปิดซ่อมไดจ้ านวนคนทีม่อียู่ในปจัจุบนัเพยีงพอไหม 
ค าตอบ : ไหวนะ แต่ถา้รบัซ่อมจากเดมิทีส่ามารถรบัไดป้ระมาณ 10 คนักอ็าจจะลดเหลอืประมาณ 5 คนั เพราะว่ามนัมซ่ีอมเขา้
มาเพิม่เตมิ 
ค าถาม : การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในตอนนี้ควร ลดหรอืเพิม่อะไรไหม 
ค าตอบ : กค็วรมลีา้งรถ เชด็กระจก แต่ถา้รบังานพวกนี้เพิม่เขา้มากต็อ้งเพิม่จ านวนคน แต่ถา้มบีรกิารพวกทีก่ล่าวมากด็ ี แต่ก็
ตอ้งรบัสมคัรคนเพิม่และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
 
นายสมประสงค ์แกว้จนิดา  (ต าแหน่งพนกังานศนูย ์Procheck) สมัภาษณ์ วนัที ่14 เดอืน มกราคม  ปี 2556  เวลา 16.36 น. 
สถานที ่ศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
ค าถาม : ในการท างานเจอปญัหาอะไรบา้ง 
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ส่วนมากกจ็ะเจอปญัหาทีเ่กีย่วกบัรถโดยเฉพาะไสก้รองแน่นมาก ถอดไมอ่อก อกีปญัหาคอืลกูคา้เขา้มามสี่วนร่วมในการ
ปฏบิตังิานท าใหย้ากต่อการท างาน บางทเีราท าใหแ้บบหนึ่งแต่ลกูคา้จะเอาอกีแบบหนึ่ง ท าใหจ้ากเดมิรถทีใ่ชเ้วลาเปลีย่นถ่าย
จากปกตกิท็ าใหต้อ้งใชเ้วลานานขึน้ 
ค าถาม : ตอ้งการเครือ่งมอือะไรเพิม่เตมิไหม 
ค าตอบ : เครือ่งมอืส่วนใหญ่จะมคีรบอยู่แลว้ แต่ถา้เป็นไปไดก้อ็ยากไดอ้กีชุดหนึ่งเพราะเรามเีครือ่งยก 2 เครือ่ง จะไดท้ างานได้
ไมช่า้ 
ค าถาม : อยากเรยีนรูด้า้นไหนเพิม่เตมิไหม 
ค าตอบ : อยากเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าของรถไฮบรคิ  
ค าถาม : ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารจะเป็นกลุ่มลกูคา้ประเภทใด 
ค าตอบ : มทีัง้ผูช้าย และผูห้ญงิคละกนัไป 
ค าถาม : ลกูคา้ตอ้งการบรกิารใดเพิม่เตมิไหม 
ค าตอบ : ลกูคา้กม็ทีีอ่ยากใหเ้ปิดซ่อมรถ แต่คอืเราตอ้งบอกไปว่าทางเราเป็นแค่ศนูยใ์นการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง เปลีย่นถ่าย
จ าพวกของเหลว พวกซ่อมทางเราไมร่บั 
ค าถาม : ถา้เพิม่ไดค้ดิว่าจะสามารถท าไดไ้หม 
ค าตอบ : กน่็าจะท าได ้แต่คงจะซ่อมแบบหนกัๆไมไ่ด ้เพราะว่าทางเราลกูคา้จะเยอะมนัตอ้งก าหนดเวลา แต่ถา้จะซ่อมงานหนกั
บางครัง้ท าไม่เสรจ็ตอ้งขา้มวนัเลยกม็ ีมนัเลยอาจจะท าหนกัมากไมไ่ดท้ าไดแ้ค่บางอย่าง 
ค าถาม : คดิว่าตอ้งเพิม่อะไรในศนูยบ์รกิารอกีไหม 
ค าตอบ : เครือ่งยกทีม่ ี 2 ตวักถ็อืวา่เพยีงพอ แต่เครือ่งมอือยากไดเ้ป็น 2 ชุด คอืแยกกนัระหว่างเครือ่งยกเลย เพราะว่าการ
ท างานจะไดร้วดเรว็ขึน้ ไมต่อ้งรออกีคนใชเ้ครือ่งมอืใหเ้สรจ็ก่อน 
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ภาคผนวก ค. 

Gantt Chart แสดงแผนการด าเนินงานวิจยั 

 
 
 

 

หวัขอ้ ก.ย. 
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ต.ค. 
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พ.ย. 
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ธ.ค. 
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ม.ค. 
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ก.พ. 
2556 

เม.ย. 
2556 

1. ก าหนดปญัหาและหาขอ้มลู        

2. แกไ้ขและคน้ควา้ขอ้มลูโดยปรกึษา
กบัอาจารยท์ีป่รกึษา            (บทที ่1-
3) 

       

3. สอบป้องกนั Concept Paper (IS-2)        
4. แกไ้ขและตรวจสอบขอ้ผดิพลาด        

5. เริม่กระบวนการเกบ็ขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์ 

       

6. เริม่กระบวนการเกบ็ขอ้มลูจาก
แบบสอบถาม 

       

7. รวบรวมขอ้มลูและตรวจเชค็ขอ้มลู        

8. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ล        

9. ส่งรปูเล่มการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

       

10. สอบป้องกนั (IS-3)        
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ภาคผนวก ง. 

ข้อมลูตารางสรปุแบบสอบถาม 
ตารางกรอกผลขอ้มลูทัว่ไป 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. เพศชาย 60 
2. เพศหญงิ 40 
3. สถานภาพโสด 77 
4. สถานภาพสมรส 23 
5. สถานภาพหย่ารา้ง 0 
6. อายุ 20-30 ปี 54 
7. อายุ 31-40 ปี 36 
8. อายุ 41-50 ปี 8 
9. อายุ 51-60 ปี 2 
10. ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี 5 
11. ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี 27 
12. ระดบัการศกึษาปรญิญาโท 68 
13. ระดบัการศกึษาปรญิญาเอก 0 
14. รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท 1 
15. รายไดต่้อเดอืน 10.001-20,000 บาท 23 
16. รายไดต่้อเดอืน 20.001-30,000 บาท 22 
17. รายไดต่้อเดอืน 30.001-40,000 บาท 37 
18. รายไดต่้อเดอืน 40.001-50,000 บาท 7 
19. รายไดต่้อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป 10 
20. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 1ครัง้/ปี 16 
21. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 2ครัง้/ปี 67 
22. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 3ครัง้/ปี 14 
23. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง มากกว่า 4ครัง้/ปี 3 
 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ขอ้มลูทัว่ไปของผูม้าใชบ้รกิารศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
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ตารางกรอกผลขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 4.58 
2. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 4.28 
3. กรยิามารยาทของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 4.16 
4. ความรูค้วามสามารถของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 4.35 
5. ค าแนะน าเพิม่เตมิจากการใหบ้รกิาร 3.79 
6. ความสะอาดในการใหบ้รกิาร 4.04 
7. ชุดเครือ่งแบบของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 3.04 
8. ความทนัสมยัของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 4.07 
9. ราคาของการใหบ้รกิาร 4.04 
10. สถานทีต่ ัง้ของศนูยบ์รกิาร 3.98 
11. ความสะดวกของสถานทีใ่นการนัง่รอรบับรกิาร 3.72 
12. บรรยากาศโดยรอบของศนูยบ์รกิาร 3.46 
13. รายการส่งเสรมิการขายโดยการลดราคา 3.36 
14. รายการส่งเสรมิการขายโดยการแจกของสมนาคุณ 3.31 
15. รายการส่งเสรมิการขายโดยการทีซ่ื้อ 1 แถม 1 3.5 
16. รายการส่งเสรมิการขายโดยการสะสมแตม้เพือ่รบัของรางวลั 3.19 
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ผลกระต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารของผูม้าใชบ้รกิารศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. 
จ ากดั(มหาชน) 
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ตารางกรอกผลขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารในศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ ปตท. 

หวัขอ้ ค่าเฉลีย่/รอ้ยละ 
1. การใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งในแต่ละครัง้มคีวามถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร 4.51 
2. การเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิารในแต่ละครัง้ 4.21 
3. พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่ง 4.26 
4. ความเหมาะสมในการใหค้ าปรกึษาแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านน ้ามนัหลอ่ลืน่เพือ่ใหเ้หมาะสมกบั
รถยนต์ของท่านในการเปลีย่นถ่ายแต่ละครัง้ 

4.24 

5. กริยิามารยาทของพนกังานในการใหบ้รกิารของศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม 4.19 
6. การแต่งกายของพนกังานในศนูย ์Prochek มคีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 3.97 
7. ราคาในการใหบ้รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม 4.23 
8. ราคาทีก่รองน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 4.21 
9. ราคาของน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม 4.38 
10. ราคาค่าบรกิารในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งแต่ละครัง้มคีวามเหมาะ 4.25 
11. ราคาโดยรวมในการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งในแต่ละครัง้มคีวามเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร 4.23 
12. สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางเขา้รบับรกิาร 3.87 
13. สถานทีใ่หบ้รกิารมทีีน่ัง่รอส าหรบัการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม 3.82 
14. สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสะอาด 3.99 
15. สถานทีใ่หบ้รกิารมบีรรยายทีป่รอดโปรงอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 4.01 
16. สถานทีจ่อดรถภายในศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม 3.89 
17. สภาพแวดลอ้มโดยรวมของศนูย ์Procheck มคีวามเหมาะสม 3.95 
18. การจดัรายการส่งเสรมิการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งมคีวามเหมาะสม 3.99 
19. การโฆษณาการส่งเสรมิการขายมคีวามงา่ยในการพบเหน็ 3.78 
20. การจดัของสมนาคุณใหก้บัลกูคา้มคีวามเหมาะสม 4.02 
21. การจดัรายการส่งเสรมิการขายของน ้ามนัหล่อลืน่มคีวามเหมาะสม 4.13 
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ขอ้มลูความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารศนูย ์Procheck สาขาส านกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
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ประวติัผูศึ้กษา 

 
นายพุทธพินัธ ์  ศริพินัธ ์  เกดิเมือ่วนัที่ 21 เดอืน มนีาคม ปี 2529  ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรคีณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวารสารศาสตร ์  จาก สถาบนั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เมือ่ปีการศกึษา 2547 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554  
ปจัจบุนั บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั  ต าแหน่ง ช่างเทคนิคหล่อลื่น 
 


