
ปัญหา และการก าหนดกลยทุธ ์
เพ่ือการพฒันาคณุภาพการให้บริการของธรุกิจน ้ามนัหล่อล่ืน 
กรณีศึกษา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนเทคนิคหล่อล่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิพชัรต์า   ศิริรุ่งนิรนัดร ์
 
 

 
 
 
 

 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา  2555 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 



ปัญหา และการก าหนดกลยทุธ ์
เพ่ือการพฒันาคณุภาพการให้บริการของธรุกิจน ้ามนัหล่อล่ืน 
กรณีศึกษา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนเทคนิคหล่อล่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสิพชัรต์า   ศิริรุ่งนิรนัดร ์
 
 

 
 
 
 

 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา  2555 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 





หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การศกึษาปญัหา   และการก าหนดกลยุทธเ์พื่อ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ
น ้ามนัหล่อลื่น   

   กรณศีกึษา บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วน
เทคนิคหล่อลื่น 

ช่ือผูศึ้กษา  นางสาวสพิชัรต์า   ศริริุง่นิรนัดร์ 

ปริญญา  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา  การจดัการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารย ์ดร.ประเสรฐิ  ศริเิสรวีรรณ 

ปีการศึกษา   2555 

 

บทคดัย่อ 
 
         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรือ่งการศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธเ์พื่อการพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น : กรณศีกึษา บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วน
เทคนิคหล่อลื่นน้ี มวีตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาวเิคราะห ์ ยนืยนัปญัหา รวมทัง้สาเหตุของปญัหาที่
เกีย่วขอ้ง และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของลกูคา้ส่วนงานการใหบ้รกิารผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 
บรษิทั ปตท. รวมถงึเพื่อก าหนดกลยุทธ ์ แนวทางการแกป้ญัหา และการบรหิารธุรกจิ ส าหรบั
แกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประกอบการ โดยมรีะเบียบวิธีศึกษา คอื ออกแบบการวจิยัเป็น
แบบการวจิยัเชงิปรมิาณ และการวจิยัเชงิคุณภาพ มกีารศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ จากการวจิยัเชงิ
ส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน และจาก
การวจิยัเชงิคุณภาพแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ บุคคลต่างๆทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึศกึษา
ขอ้มลูทุตยิภูม ิจากขอ้มลู และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าลกูคา้ไมพ่งึ
พอใจในการใหบ้รกิารจดัอบรมในเรือ่งของจ านวนครัง้ของการจดัอบรมและเนื้อหาการบรรยายที่
ไมส่อดคลอ้งกบัช่วงระยะเวลาในการจดัอบรมในแต่ละครัง้ ซึง่เป็นผลต่อคะแนนความพงึพอใจ
ดา้นการอบรมลดลง ดงันัน้กลยุทธท์ีค่วรใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของธุรกจิ
น ้ามนัหล่อลื่น คอืกลยทุธก์ารเตบิโตขยายตลาด กลยุทธม์ุง่เน้นลกูคา้ กลยทุธด์า้นการเรยีนรูแ้ละ
การเตบิโต กลยทุธม์ุง่เน้นดา้นกระบวนการท างานภายใน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารทีด่ต่ีอไป 



กิตติกรรมประกาศ 
 
         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่าน อาจารย์ ดร.
ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ  อาจารยท์ีป่รกึษา รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
สาขาการจดัการทุกท่าน ทีใ่หค้วามกรุณาแนะน า ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจใน
การท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รวมทัง้อาจารย ์ดร.สุทธาวรรณ  จรีะพนัธุ และ อาจารย ์ดร.
ณฐัพนัธ์  บวัวราภรณ์  ทีก่รุณารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการ
คน้ควา้นี้ และท่านอาจารย ์ดร.ประเสรฐิ  ศริเิสรวีรรณ คอยใหค้วามช่วยเหลอืและแนะน าทุก
อยา่งดว้ยดเีสมอมา ดงันัน้ทางผูศ้กึษาขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างสงู 
        ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท 
และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของข้าพเจ้าที่ได้ให้ก าลงัใจเสมอมา
ตลอดระยะเวลาในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 
 ขอขอบคุณพี่ๆ ทมีงาน บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส่วนการตลาดและเทคนิคหล่อลื่น
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลอืให้ค าปรกึษา แนะน าและให้ขอ้มูลต่างๆ ในการท าการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ จนกระทัง่การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเสรจ็สมบรูณ์ 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติทีค่อยช่วยเหลอืในดา้นต่างๆเสมอมา 
        สุดท้ายนี้ทางผู้ศึกษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
1.1 .ข้อมลูองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 ภำพรวมองคก์ร  การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2521 ตาม
พระราชบญัญตักิารปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 เพื่อด าเนินธุรกจิหลกัดา้นปิโตรเลยีมและ
ธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัปิโตรเลยีม อยา่งไรกต็ามภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทีสู่งขึน้ รฐับาลไดเ้ลง็เหน็
ความจ าเป็นในการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในกจิการพลงังาน คณะรฐัมนตรจีงึมมีตเิมื่อวนัที่  21 
สงิหาคม 2544 เหน็ชอบแผนการจดัตัง้บรษิทัเพื่อรองรบัการแปรรปูการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
และในวนัที ่25 กนัยายน 2544 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเรื่องการแปลงทุนเป็นทุนเรอืนหุน้ของ
การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย โดยใหจ้ดัตัง้ ปตท.  โดยใหภ้าครฐัคงสดัส่วนการถอืหุน้ใน ปตท. ใน
สดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 ใหป้ตท. คงสถานะเป็นบรษิทัน ้ามนัแห่งชาตแิละไดร้บัสทิธพิเิศษตาม
สถานะดงักล่าว รวมทัง้ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก ากบัดูแลในดา้นนโยบายของ ปตท. 
จนกว่าพระราชบญัญตับิรรษทัวสิาหกจิแห่งชาตจิะมผีลใชบ้งัคบั จนปจัจุบนัเมื่อมกีารปรบัโครงสรา้ง
หน่วยงานรฐั ปตท. จงึมาอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 
 ปตท. แปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัภายใต้พระราชบญัญตัิทุนรฐัวสิาหกิจ พ.ศ.2542 
โดยได้จดัตัง้บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 
20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,000 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมี
กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้แต่เพยีงผูเ้ดยีว ทัง้นี้ นับแต่วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ดงักล่าว ปตท. ไดร้บั
โอนกิจการ สทิธ ิหนี้ ความรบัผดิ สนิทรพัย์ และพนักงานทัง้หมดจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศ
ไทยเพื่อให้ ปตท. สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ และอาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.2542 ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาเมื่อ พ.ศ.2544 ใหค้งอ านาจ 
สทิธ ิและประโยชน์ของ ปตท. ตามที่การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยมอียู่ตามพระราชบญัญตัิการ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทัง้นี้ โดยก าหนดให้อ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ดงักล่าว 
สิน้สุดลงเมื่อ ปตท. สิ้นสภาพการเป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิงีบประมาณ และต่อมาเมื่อ
วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2550 ไดม้กีารประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ของ
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 ในราชกจิจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระส าคญั
ของพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรอืจ ากดัอ านาจ สทิธิ และประโยชน์บางประการที ่
ปตท. ได้รบัตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย และก าหนดให้อ านาจ สทิธ ิและ
ประโยชน์ ของ ปตท. เช่น การส ารวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลยีมทางท่อ  การวางระบบ
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ขนส่งปิโตรเลยีมทางท่อ  ไปใต้  เหนือ  หรอืขา้มทีด่นิของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการก ากบัการใชอ้ านาจของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ย 
ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการ
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 นอกจากนี้เมื่อพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ได้มผีลใช้บงัคบัแล้ว
ตัง้แต่วนัที่ 11 ธนัวาคม 2550  โดย ปตท. เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาต ิ
ประกอบดว้ย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตการ
จดัหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาตแิละกจิการไฟฟ้าประกอบดว้ย ใบอนุญาตผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรบัโรงกลัน่น ้ามนับาง
จาก  กจิการผลติไฟฟ้าเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองและขนอม และกจิการผลติไฟฟ้า
เพื่อใชเ้องตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาต ิส่งผลใหก้ารประกอบกจิการก๊าซธรรมชาตแิละไฟฟ้าของ 
ปตท. ถูกก ากบัโดย คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ภายใต ้พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ
พลงังาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สทิธ ิและประโยชน์ ของบรษิัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัที่ 2) ไม่ใช้บงัคบักบัการประกอบกจิการก๊าซธรรมชาตขิอง ปตท. อกีต่อไป  
(ปตท. ไดร้บัยกเวน้ตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 มใิหน้ าบทบญัญตัติามกฎหมายว่า
ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภาพและการจดัตัง้บรษิทัมาบงัคบัใช)้ 
 ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ : บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หรอืปตท. 
 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107544000108 
 ประเภทธุรกจิ: องคก์รอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภททรพัยากรเป็นธุรกจิเกี่ยวกบัพลงังาน 
และสาธารณูปโภคประกอบกจิการปิโตรเลยีมด าเนินการอื่นทีเ่กีย่วเนื่องหรอืสนบัสนุนการประกอบ
ธุรกจิปิโตรเลยีม รวมทัง้รว่มลงทุนในบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัปิโตรเลยีม  

ทุนจดทะเบยีน : 28,572,457,250 บาทประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้  
มลูค่าหุน้ละ 10 บาท(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554) 
ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่า:  28,562,996,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั  
2,856,299,625 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554)     
 บุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้: รายละเอยีดตามหวัขอ้ 3.2 โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิของ ปตท.และ
บรษิทัในกลุ่ม    
 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 555 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 
10900  โทรศพัท ์ 0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9 
(ทีม่า : แบบ 56-1 ประจ าปี 2554 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) และเวบ็ไซด ์http://www.pttplc.com) 
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จ ำนวนพนักงำนของบริษทัแยกออกเป็นกลุ่มธรุกิจดงัตำรำงด้ำนล่ำงน้ี 
ตารางที ่1.1แสดงจ านวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ ปี 2552 - ปี 2554 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ทีม่า : แบบ 56-1 ประจ าปี 2554 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) 
 

 จากตารางที1่.1จะเหน็ไดว้่าจ านวนพนกังานของบรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน)  ไดแ้บ่งจ านวน
ของพนกังานออกเป็นตามสายงานต่างๆ   ซึง่แบ่งตามกลุ่มธุรกจิ โดยเมือ่ดขูอ้มลู 3 ปี จะเหน็ไดว้่า
อตัราพนกังานเพิม่ขึน้เรือ่ยๆทุกปี  โดยในปี 2554 พนกังานทีเ่ป็นพนกังานของปตท. มจี านวน 
3,770 คน และพนกังานในกลุ่มปตท. มจี านวน 18,240 คน 
 
 
 สญัลกัษณ์องคก์ร 

 
  
 
 
 

กลุ่มธรุกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปตท. กลุ่ม ปตท. ปตท. กลุ่ม ปตท. ปตท. กลุ่ม ปตท. 

1.  ก๊าซธรรมชาต ิ 1,196 - 1,206 - 1,270  

2. น ้ามนั 1,199 - 1,182 - 1,387  

3.  ปิโตรเคมแีละการกลัน่ 72 - 61 - 68  

4.สนบัสนุน และปฏบิตังิานใน
บรษิทั 
    ที ่ปตท.ถอืหุน้ 

9381/ 2762/ 1,0771/ 2742/ 1,0451/ 2762/ 

5.  บรษิทัย่อยและกจิการ รว่ม
คา้ 

- 7,676 - 8,743 - 17,964 
 

รวม 3,405 7,952 3,526 9,015 3,770 18,240 
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 สญัลกัษณ์ของ ปตท. ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากการคน้พบแหล่งปิโตรเลยีมอนัเป็นทรพัยากร
ทีม่คี่ายิง่ของประเทศ    ก่อใหเ้กดิจนิตนาการเกี่ยวเนื่องถงึรปูแบบของคบเพลงิทีม่โีครงสรา้งแสดง
ถงึความเจรญิรุง่เรอืงอนัเกดิจากการผสมผสานของพลงังาน ในรปูเปลวเพลงิของก๊าซธรรมชาตสิฟ้ีา
สดใสลอ้มรอบหยดน ้ามนัสนี ้าเงนิเขม้รวมทัง้แสดงถงึอานุภาพของพลงังานดว้ยสแีดงเพลงิภายใน 
 วิสยัทศัน์ (Vision)บรษิัทพลงังานไทยข้ามชาติชัน้น า ที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ
น ้ามนัครบวงจรและธุรกจิปิโตรเคมทีีเ่น้นการใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นหลกั รวมทัง้ธุรกจิต่อเนื่องมุ่งไปสู่
องคก์รแห่งความเป็นเลศิ (High Performance Organization) และเป็นผูน้ าในภูมภิาค ดว้ยความ
รบัผดิชอบ เป็นธรรมและใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 
  พนัธกิจ (Mission) บริษัทด าเนินธุรกจิด้านพลงังานและปิโตรเคมอีย่างครบวงจร  ในฐานะ
เป็นบรษิัทพลงังานแห่งชาติ  โดยมพีนัธกิจในการดูแลผู้มสี่วนได้เสยีอย่างสมดุล  ต่อประเทศ
 สรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานในระยะยาวโดยการจดัหาพลงังานในปรมิาณทีเ่พยีงพอ มคีุณภาพ
ไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสรมิสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ต่อสงัคมชุมชน  
เป็นองค์กรที่ดีของสังคมด าเนินการธุรกิจที่มีการบริหารจดัการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล และมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่สงัคมชุมชน  ต่อผูถื้อหุ้น ด า เนิ น
ธุรกจิเชงิพาณิชย ์ สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ด ี และให้มกีารขยายธุรกจิให้เตบิโตต่อเนื่องอย่าง
ยัง่ยนื    ต่อลกูค้ำ สรา้งความพงึพอใจและความผูกพนัแก่ลูกคา้  โดยผ่านการน าเสนอผลติภณัฑ์
และบรกิาร ทีม่คีุณภาพสงูในระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยราคาเป็นธรรม ต่อคู่ค้ำด าเนินธุรกจิร่วมกนั
บนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์ และความร่วมมอืที่ดี เพื่อ
พฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิรว่มกนัในระยะยาวและต่อพนักงำน สนับสนุน
การพฒันาความสามารถการท างานระดบัมอือาชพีอยา่งต่อเนื่อง  ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชวีติการ
ท างานของพนกังานทดัเทยีมบรษิทัชัน้น า เพื่อสรา้งความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
  กลุ่ม ปตท. ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ ทีมุ่่งเน้นการเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื เพื่อก้าวไปสู่การ
เป็นบรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิัน้น า หรอื “Thai Premier Multinational Energy Company” ดว้ย
กลยุทธ์การเตบิโตอย่างยัง่ยนืใน 3 ด้านหลกัได้แก่ การปรบัปรุงการบรหิารจดัการเพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลศิ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(Corporate Governance: CG) และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และรกัษาสิง่แวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ซึง่เป็นไปตามวสิยัทศัน์ ทศิทางและเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้จงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการยอมรบั ความไวว้างใจ และความเชื่อมัน่จากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม 
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 ค่ำนิยม(Value) (SPIRIT)บริษทัฯ มีค่ำนิยมร่วมเป็นตวัย่อ คือ  
 

S: Synergy                               สรา้งพลงัรว่มอนัยิง่ใหญ่ 
P: Performance Excellence  รว่มมุ่งสู่ความเป็นเลศิ 
I:  Innovation                            รว่มสรา้งนวตักรรม 
R:  Responsibility for Society     รว่มรบัผดิชอบต่อสงัคม 
I:  Integrity & Ethics            รว่มสรา้งพลงัความด ี
T: Trust & Respect                    รว่มสรา้งความเชื่อมัน่ 

 
 ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
 ปตท. เป็นบรษิัทพลงังานแห่งชาตทิี่ประกอบธุรกิจปิโตรเลยีมและปิโตรเคมคีรบวงจร โดย
ปรชัญาการด าเนินธุรกจิของปตท.จะมุ่งสรา้งความสมดุลระหว่างการเตบิโตทางธุรกจิและการดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัการสรา้งสงัคมไทยให้เขม้แขง็เพื่อเป็นพลงัที่ย ัง่ยนืในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิและอยูคู่่สงัคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกจิของปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ
ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า  โดยมุง่เน้นการสรา้งมลูค่าเพิม่ต่อยอดธุรกจิ เพื่อสรา้งความมัน่คงทาง 
พลงังานและความมัง่คัง่ให้กบัเศรษฐกจิของประเทศ โดยการประกอบธุรกจิของปตท . จะประกอบ
ธุรกจิทีด่ าเนินงานเองและธุรกจิทีล่งทุนผ่านบรษิทัในกลุ่มปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมลกัษณะ
การด าเนินธุรกจิของปตท. ไดด้งันี้ 
 
 ธุรกจิทีด่ าเนินการเองประกอบดว้ยธุรกจิตน้น ้า และธุรกจิปลายน ้า ดงัรายละเอยีด คอื 
 - ธรุกิจต้นน ้ำ  
 หน่วยธุรกิจกา๊ซธรรมชาติณปจัจุบนั ปตท. และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขัน้ต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพยีงรายเดยีวในประเทศ โดย
ครอบคลุมตัง้แต่การส ารวจและผลติ การจดัหาก๊าซธรรมชาต ิการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ การ
แยกก๊าซธรรมชาต ิและจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตแิละผลติภัณฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาตจิ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต ์(NGV)ในสถานีบรกิาร NGV รวมทัง้การลงทุนในธุรกจิทีใ่ชป้ระโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจดัหาก๊าซธรรมชาติ
ครอบคลุมการจดัหาจากแหล่งในประเทศ น าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น และในรปูของก๊าซธรรมชาติ
เหลวหรอื Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อใหก้ารจดัหาก๊าซธรรมชาตเิพยีงพอกบัความต้องการ
ที่ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ส าหรบัการจดัจ าหน่ายครอบคลุมการจดัจ าหน่ายให้กบัผู้ผลติไฟฟ้าราย
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ใหญ่ผ่านการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจดัจ าหน่ายให้กบัลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการ
ลงทุนระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตแิละการจดัจ าหน่าย NGV เพื่อส่งเสรมิการใช ้
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กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร บรษิทัฯมกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่.1แสดงโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)(ทีม่า : ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) 

โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของ ปตท.  

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติธุรกิจจดัหาและจดั

จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติธุรกิจระบบทอ่สง่ก๊าซ

ธรรมชาติธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติธุรกิจทอ่จดั

จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตร์ 
 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

น า้มนัดิบ/คอนเดนเสทผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

 

หน่วยธุรกิจน า้มันตลาดขายปลีก 

ตลาดพาณิชย์และตา่งประเทศ

ตลาดและเทคนิคหลอ่ลื่น 

 

กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และกา๊ซธรรมชาต ิ

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG)                                             

บจ. ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP)บมจ. 

ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม (PTTEP) /1บจ. 

ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต(ิPTTNGD)บจ. ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) (TTM (T))บจ. ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี)(TTM (M))บจ. พีทีที ยทูลิตีิ ้

(PTTUT)บจ. ผลติไฟฟ้าและน า้เย็น (DCAP)บจ. ผลติ

ไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG)                                     

บจ.ไทยออยล์เพาเวอร์ (TP)                                             

บจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ (B.Grimm BIP)บจ. ราชบรีุ

เพาเวอร์(RPCL)  

 

 

บจ. ปตท. (กมัพชูา) (PTTCL)Subic Bay 
Energy Co., Ltd. (SBECL)              บจ. 
ปตท. ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB)            
บจ. ไทยลู้บเบลน็ดิง้ (TLBC)Vietnam 
LPG Co., Ltd. (VLPG)Keloil-PTT LPG 
Sdn. Bhd. (KPL)          บจ.ปิโตรเอเชีย
(ประเทศไทย) (PA(Thailand) )                                             
บจ.ทอ่สง่ปิโตรเลียมไทย 
(THAPPLINE)PetroAsia (Huizhou) 
(PA (Huizhou))PetroAsia (Sanshui) 
(PA (Sanshui))PetroAsia (Maoming) 
(PA (Maoming))        บจ. บริการน า้มนั
อากาศยาน (IPS)                                                
บมจ. บริการเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ          
(BAFS) บจ. ขนสง่น า้มนัทางทอ่ (FPT) 

บจ. ปตท. ค้าสากล (PTTT)

  

 
ธุรกิจอ่ืนๆ  

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กล่ัน 
ธุรกิจปิโตรเคมีบจ. พีทีที โพลเิมอร์ โลจิสตกิส์ 
(PTTPL) บจ. พีทีที แท้งค ์เทอร์มินลั (PTT 
TANK) บจ. พีทีที โพลเีมอร์มาร์เก็ตติง้ 
(PTTPM) บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จ ากดั
(PMBC) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล
(PTTGC) /1 บจ. พีทีที อาซาฮีเคมิ
คอล (PTTAC) บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
(HMC) บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL)
 บจ.พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ากดั (PTTME)ธุรกิจการกล่ันบจ. พีที
ที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTTI)                          
บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ย่ี (PTTGE)บจ.เอนเนอร์
ย่ี คอมเพลก็ซ ์(Enco)บจ. บิซเินสเซอร์วิส
เซสอลัไลแอนซ์ (BSA)บมจ. ทพิยประกนัภยั
(TIP) /1บจ.พีทีทีไอซีที โซลชูัน่ส์ (PTTICT)    
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ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลงิทางเลอืกทดแทนน ้ามนัเบนซนิและดเีซลผ่านการลงทุนในสถานี
บรกิาร NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาตปิตท.ได้ลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อ
สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยโดยการแยกผลติภณัฑต่์างๆทีม่มีลูค่าจากก๊าซ
ธรรมชาตเิพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีอง
ไทยเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ที่จะช่วยเสรมิสร้างเศรษฐกจิของไทยให้เตบิโต รวมทัง้
การจ าหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครวัเรือน 
อุตสาหกรรมและขนส่ง ธุรกิจการจัดหา ขนส่ง และจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550 โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังานเป็นผู้ก ากบัดูแล โดยธุรกิจจดัหาและโครงสร้างราคาจ าหน่ายให้กบัลูกค้ากลุ่มผู้ผลติ
ไฟฟ้ารวมทัง้การบรหิารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมอีตัราผลตอบแทนคงที่ ธุรกิจจดั
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคาน ้ ามันเตาใน
ตลาดโลกเพื่อใหแ้ขง่ขนัไดก้บัราคาขายปลกีน ้ามนัเตาในประเทศ ในส่วนผลประกอบการของโรง
แยกก๊าซธรรมชาตจิะขึน้อยู่กบัราคาผลติภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาตทิีจ่ าหน่ายเป็นวตัถุดบิ
ใหก้บัอุตสาหกรรมปิโตรเคมซีึง่จะขึน้อยูก่บัราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลก  
 - ธรุกิจปลำยน ้ำ 
 หน่วยธุรกิจน ้ ามนั ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมที่มคีุณภาพ ได้แก่ 
น ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ผลติภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ผ่านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 2 ช่องทางหลกั คอื ตลาดคา้ปลกี โดยจดัจ าหน่ายผ่านสถานีบรกิารน ้ามนั 
ปตท. ซึ่งได้พฒันาเป็นสถานีบรกิารที่ทนัสมยัแบบครบวงจรมบีรกิารเสรมิและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่หลากหลาย อาท ิรา้นค้าสะดวกซื้อ รา้น
กาแฟ Café Amazon รา้นอาหาร ศูนยบ์รกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัหล่อลื่น Pro-Check บรกิารลา้ง
รถ รวมถงึการใหบ้รกิารของธนาคาร และตลาดพาณิชย ์โดยจดัจ าหน่ายผ่านกลุ่มลูกคา้ราชการ 
รฐัวสิาหกจิ อุตสาหกรรม สายการบนิ เรอืขนส่ง เรอืประมง โรงบรรจุก๊าซ รา้นค้าก๊าซ และจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑไ์ปยงัตลาดต่างประเทศ รวมทัง้การจ าหน่ายผลติภณัฑใ์ห้กบัลูกค้ามาตรา7 
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัอกีดว้ย ซึง่การด าเนินธุรกจินอกจากจะมุ่งเน้นการพฒันาการบรกิารเพื่อ
ความพึงพอใจของผู้บรโิภคแล้ว ยงัมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทัง้น ้ ามนัเชื้อเพลิงและ
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น เพื่อใหผ้ลติภณัฑแ์ละการบรกิารสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคทุกกลุ่ม ในฐานะบรษิัทพลงังานแห่งชาติ ปตท. มกีารให้บรกิารและปฏบิตัิการคลงั
ส ารองผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียมเพื่อความมัน่คงทางพลังงานของ
ประเทศ อีกทัง้ยงัมสี่วนผลกัดนัและสนับสนุนนโยบายของรฐับาลด้านพลงังานทดแทนเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยการเป็นผูน้ าคน้ควา้และพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หน่วย
ธุรกจิน ้ามนัยงัมกีารบรหิารการลงทุนผ่านบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ซึง่ส่วนใหญ่ ปตท. ถอืหุน้รอ้ยละ
100 ในธุรกจิและบรกิารทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิน ้ามนัทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ธุรกจิ
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คา้ปลกีและสถานีบรกิาร ธุรกจิผสมและบรรจุน ้ามนัหล่อลื่น และธุรกจิบรกิารเติมน ้ามนัอากาศ
ยาน เป็นต้น ธุรกจิน ้ามนัเป็นธุรกจิการค้าเสรทีี่มกีารแข่งขนัสูง และอยู่ภายใต้กฎหมายหลาย
ฉบบั เช่น พระราชบญัญตัคิวบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และ พระราชบญัญตักิารคา้น ้ามนั
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้าน ้ามนัที่จดทะเบียนกบักรมธุรกิจ
พลงังานจ านวนรวม 42 ราย (ณ 31 ธนัวาคม 2554) นอกจากนี้การด าเนินธุรกจิน ้ามนัยงัอยู่
ภายใต้การติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาท ิส านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน กรมธุรกจิพลงังาน กรมการคา้ภายใน และส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บรโิภค เป็นต้น โดยผลประกอบการจะขึน้อยู่กบัค่าการตลาดในการจ าหน่ายน ้ามนั
เชื้อเพลงิและการขยายธุรกิจค้าปลกีและธุรกจิเสรมิในสถานีบรกิารน ้ามนั รวมทัง้มูลค่าสนิค้า
คงเหลอื ณ สิน้ปี 
 ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบรษิทัในกลุ่ม ประกอบดว้ย 
 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.  ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลยีมผ่าน
บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีมจ ากัด(มหาชน)หรอืปตท.สผ. โดยปตท.สผ. ด าเนิน
ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ในและต่างประเทศรวมทัง้ลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องเพื่อ
แสวงหาแหล่งปิโตรเลยีมทัง้น ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตใินราคาทีแ่ขง่ขนัได้       เพื่อสรา้งความ
มัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ โดยปตท.สผ. จ าหน่ายปิโตรเลยีมที่ผลติได้จากโครงการใน
ประเทศและภูมภิาคใกล้เคยีง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาตใิห้กบัตลาดในประเทศเป็นหลกั
โดยจ าหน่ายใหก้บัหน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาตขิอง ปตท. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดม้กีารขยายการ
ลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในภูมภิาคอื่น เช่น โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด ์
เคเคด ีในทวปีอเมรกิาเหนือและโครงการเรอืผลติก๊าซธรรมชาตเิหลวร่วมกบั ปตท. ในประเทศ
ออสเตรเลยี โดยปิโตรเลยีมที่ผลติไดบ้างส่วนจะถูกน ากลบัมาจ าหน่ายในประเทศและในส่วนที่
จ าหน่ายในต่างประเทศจะสามารถสรา้งรายไดก้ลบัคนืสู่ประเทศไทยอกีทางหนึ่ง 
 ธุรกิจปิโตรเคมี ปตท.ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมเีพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑ์จากโรงกลัน่ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมขีองไทยในการผลติผลติภณัฑปิ์โตรเคมทีดแทนการน าเขา้และสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ เช่น 
อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง เป็นต้น โดย ปตท. ด าเนิน
ธุรกิจปิโตรเคมใีนสายโอเลฟินส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องแบบครบวงจร ผ่านการร่วมทุนใน
บรษิทัในกลุ่ม 10 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)บรษิทั เอช็เอม็ซ ี
โปลเิมอร ์จ ากดั บรษิทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั บรษิทั  พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ ากดั บรษิทั  พทีที ี
โพลเีมอร ์โลจสิตกิส์ จ ากดั บรษิัท พทีที ีโพลเีมอร ์มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั บรษิทั แทงค์เทอรม์นิัล 
จ ากดั บรษิทั พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียรงิ จ ากดั  และบรษิทั พทีที ีเอ็มซซี ีไบโอ
เคม จ ากดั  ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคมขีัน้ต้น ขัน้กลางและ
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เมด็พลาสตกิประเภทต่างๆ รวมทัง้ด าเนินธุรกจิด้านการตลาดเพื่อจ าหน่ายเมด็พลาสตกิทัง้ใน
และต่างประเทศ และใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรและใหบ้รกิารจดัหาสาธารณูปโภคต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องงานซ่อมบ ารุงและวศิวกรรมแบบครบวงจรและให้บรกิารเป็นที่ปรกึษาด้านเทคนิค
วศิวกรรมใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม ปตท. และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้นี้วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการ
ผลติผลติภณัฑปิ์โตรเคมมีาจากผลติภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาตขิองปตท.ไดแ้ก่ก๊าซอเีทน 
ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ โดยผลประกอบการส่วนใหญ่จะ
ขึน้อยูก่บัราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลก ซึง่ปรบัขึน้ลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของตลาดโลกและมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ณ สิน้ปี   
 ธรุกิจการกลัน่ ปตท.ลงทุนในธุรกจิการกลัน่เพื่อสรา้งความมัน่คงในการจดัหาผลติภณัฑ์
น ้ามนัเชื้อเพลิงให้กับประเทศทดแทนการน าเข้า โดยด าเนินธุรกิจการกลัน่น ้ามนัและธุรกิจ
ต่อเนื่องทีใ่ชผ้ลติภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดบิ ผ่านการร่วมทุนในบรษิทัในกลุ่ม 4 บรษิทัไดแ้ก่ 
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) (IRPC) บรษิทั 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) และบริษัท บางจากปิโตรเลียมจ ากัด
(มหาชน)(BCP)โดยปตท.จดัหาน ้ามนัดบิและรบัซื้อน ้ามนัส าเรจ็รูปและผลติภณัฑปิ์โตรเคมจีาก
บริษัทโรงกลัน่ในกลุ่มปตท.   เพื่อจ าหน่ายให้กับตลาดในประเทศและส่งออกจ าหน่าย
ต่างประเทศ  ผลประกอบการของธุรกจิการกลัน่ส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บัค่าการกลัน่ซึง่เป็นส่วนต่าง
ของราคาเฉลี่ยของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่กลัน่ได้หกัด้วยต้นทุนน ้ามนัดบิเฉลี่ยที่ใช้กลัน่ตาม
ราคาตลาดโลกและราคาเฉลี่ยของผลติภณัฑ์ปิโตรเคมหีกัด้วยต้นทุนวตัถุดบิเฉลี่ยที่ใช้ในการ
ผลติ  ซึง่ต่างกป็รบัขึน้ลงเป็นวฎัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลกและความผนัผวนของ
ราคาน ้ามนัในตลาดโลก รวมทัง้มลูค่าสนิคา้คงเหลอื ณ สิน้ปี  
 
 
  

 

 

 

ภาพที1่.2 แสดงโครงสรา้งธุรกจิน ้ามนั และน ้ามนัหลอ่ลืน่ของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 หน่วยธุรกิจน ้ ำมัน  ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่น รวมทัง้ผลติภณัฑค์า้ปลกีทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นบรษิทัชัน้
น าของภูมภิาค (Regional Top Brand)ภายใต้แนวทางการด าเนินการที่เป็นเลศิ (Best in 
Class)การเตบิโตทีย่ ัง่ยนื (Sustainability and Innovation)การใชป้ระโยชน์จากพลงัร่วมในกลุ่ม 
ปตท. (PTT Group Synergy) ตลอดจนสรา้งสมดุลผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ (Stakeholder 

ธรุกิจน ้ำมนั 

ตลำดหล่อล่ืนและเทคนิคหล่อล่ืน ตลำดพำณิชยแ์ละต่ำงประเทศ 

 

ตลำดขำยปลีก 

 
- ธรุกิจค้ำปลีก 

 
- บริหำรสถำนีบริกำรน ้ำมนั 

 

- ตลำดรฐัและอตุสำหกรรม 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 
- ตลำดกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว 
- กำรตลำดต่ำงประเทศ 

 

 

- ตลำดหล่อล่ืน 

- เทคนิคหล่อล่ืน 
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Excellence) อาทเิช่น การสรา้งความมัน่คงทางด้านพลงังาน  การสนับสนุนนโยบายทางด้าน
พลงังานทดแทน ใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและสงัคม ตลอดจนการสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ โดยส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่ ี
คุณภาพในระดบัมาตรฐานสากลเป็นตน้ 

 หน่วยธุรกจิน ้ามนั แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มขายปลกี  กลุ่มขายพาณิชย ์และกลุ่มลูกค้า
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยเน้นเพิ่มขีด
ความสามารถในการท าก าไรที่รองรบัต้นทุนและเหมาะสม  สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ ที่มคีุณภาพ  นอกจากนัน้ หน่วยธุรกจิน ้ามนัมสีายงานสนับสนุน
การด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ไดแ้ก่ การบรหิารปฏบิตักิารจดัหาและคลงั 
 หน่วยธุรกจิน ้ามนัยงัมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมและบรษิทัย่อยที่เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนิน
ธุรกิจน ้ามนั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกจิที่ก่อให้เกิดรายได้หลกัและเพื่อส่งเสรมิให้
ปตท. สามารถด าเนินธุรกจิน ้ามนัอย่างครบวงจรและสามารถให้บรกิารและสรา้งความพงึพอใจ
ต่อลกูคา้สงูสุด 
 ลกัษณะของสินค้ำและบริกำร  กลุ่มผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายม ี3 กลุ่ม ดงันี้ 
  กลุ่มท่ี 1ผลติภณัฑห์ล่อลื่นหมายถงึน ้ามนัหล่อลื่น และผลติภณัฑห์ล่อลื่นอื่น ๆ  
  กลุ่มท่ี 2 ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเนื่อง 
  กลุ่มท่ี 3 ผลติภณัฑค์า้ปลกี หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิคา้ปลกี 
 กลุ่มท่ี 1ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน  หมำยถึงน ้ำมนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืน ๆ  
 หน่วยธุรกิจน ้ามนัผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นคุณภาพสูงในกลุ่มยาน
ยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเรอืเดนิสมุทร รวมถึงผลติภณัฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการ
คดิคน้และพฒันาสูตรเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อผู้บรโิภค
ทัง้ในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม เน้นการเป็นผู้น าผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพมาตรฐานสูงสุด 
คุม้ค่าต่อการใชง้านในเชงิพาณิชย ์ทัง้นี้สถาบนัวจิยัและเทคโนโลยขีอง ปตท. และบรษิทัผูผ้ลติ
สารเพิม่คุณภาพ (Additive) ชัน้น าของโลก ไดร้่วมมอืกนัคดิคน้ พฒันา และทดสอบผลติภณัฑ์
เพื่อให้ได้ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นที่ดทีี่สุดเพื่อผู้บรโิภค โดยทุกผลติภณัฑล์้วนผ่านการรบัรอง
มาตรฐานในระดบัสากล 
 
 กลุ่มท่ี 2ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง กำ๊ซหงุต้ม และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง 
 (1) น ้ามนัเบนซนิ (Gasoline) น ้ามนัเบนซนิเป็นน ้ามนัส าเรจ็รูปประเภทระเหยง่ายมี
ปรมิาณก ามะถนัต ่าเหมาะส าหรบัใช้งานกบัเครื่องยนต์เบนซนิทุกชนิดน ้ามนัเบนซนิได้มาจาก
การผสมน ้ามนัเบาที่มชี่วงจุดเดอืดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราส่วนที่เหมาะสมและมสี่วนผสม
ของสารกันน็อคและอื่นๆเพื่อให้ได้คุณภาพตามข้อก าหนดปจัจุบันในประเทศไทยมีน ้ามนั
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เบนซนิแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลกัคอืน ้ามนัเบนซนิ 95  น ้ามนัเบนซนิ 91  น ้ามนัแก๊สโซฮอล 
95 อ ี10  น ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อ ี20  น ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อ ี85  น ้ามนัแก๊สโซฮอล 91 
  (2) น ้ามนัดเีซล (Diesel) น ้ามนัดเีซลเป็นน ้ามนัส าเรจ็รูปที่มจีุดเดอืดสูงกว่าน ้ามนัก๊าด
เหมาะส าหรบัรถเครื่องยนต์ดีเซลเช่นรถยนต์กระบะรถบรรทุกรถโดยสารเครื่องยนต์ทาง
การเกษตรนอกจากน้ียงัใชก้บัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าและเรอืปจัจุบนัน ้ามนัดเีซลเป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ทีม่ปีรมิาณการใชส้งูทีสุ่ดในประเทศ  
  (3) น ้ามนัเชื้อเพลงิเครื่องบนิ (Aviation Fuel) น ้ามนัเชื้อเพลงิเครื่องบนิเป็นน ้ามนั
ส าเรจ็รูปที่ใช้ส าหรบัเครื่องบนิไอพ่นของสายการบนิพาณิชยท์ัว่ไปเครื่องบนิของกองทพั และ
เครื่องบินฝึกนักบิน เป็นน ้ ามันที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณภาพของเชื้อเพลิงที่เป็น
มาตรฐานสากล ส าหรบัใช้ทัว่โลกน ้ามนัเชื้อเพลงิที่ใช้กบัเครื่องบนิแบ่งออกตามลกัษณะของ
เครือ่งยนตไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คอื   
 -น ้ามนัอากาศยานทีใ่ชก้บัเครื่องบนิไอพ่น (Aviation  Turbine  Fuels) เครื่องบนิไอพ่นใช้
เครือ่งยนตช์นิด Turbofan Engine ซึง่มแีรงขบัดนัมาก บนิไดเ้รว็ ประสทิธภิาพสูง น ้ามนัอากาศ
ยานทีใ่ช้กบัเครื่องบนิไอพ่น แบ่งเป็น 2 เกรด ได้แก่ น ้ามนัเครื่องบนิไอพ่นพาณิชย ์(Jet A-1)
ส าหรบัใชง้านกบัเครื่องบนิพาณิชยข์องสายการบนิทัว่ไปและน ้ามนัเครื่องบนิไอพ่นทหาร  (JP-
8,JP-5) ส าหรบัใชง้านกบัเครือ่งบนิรบเช่น เครือ่งบนิขบัไล่ 
 -น ้ามนัเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) ส าหรบัใช้งานกับเครื่องบินที่ใช้
เครือ่งยนตล์กูสบูเช่นเครือ่งบนิฝึกนกับนิเครือ่งบนิเลก็ส่วนตวั 
  (4) น ้ามนัเตา (Fuel Oil) น ้ามนัเตาเป็นน ้ามนัส าเรจ็รปูทีห่นักและมจีุดเดอืดสูงทีสุ่ดน ้ามนั
เตาจดัเป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่ าคญัในภาคอุตสาหกรรมเพราะราคาถูกใชง้านง่ายใหค้วามรอ้นสูง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดขึน้อยูก่บัความหนืดและประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการ
เผาโดยทัว่ไปน ้ามนัเตาใช้ส าหรบัเป็นเชื้อเพลงิในโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและเรอืเดนิ
สมทุรส าหรบัประเทศไทยจดัแบ่งตามความหนืดและจุดไหลเท (Pour Point) ไดเ้ป็น 3 ประเภท 
คอื น ้ามนัเตาใส (Light Fuel Oil: LFO) มคีวามหนืดไม่เกนิ 80 cSt ทีอุ่ณหภูม ิ50 oC เหมาะ
ส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องการการเผาไหมท้ีส่ะอาด    น ้ามนัเตากลาง (Medium Fuel 
Oil: MFO) มคีวามหนืดไม่เกนิ 180 cSt ที่อุณหภูม ิ50 oC เหมาะส าหรบัโรงงานขนาดปาน
กลางจนถงึขนาดใหญ่ และน ้ามนัเตาหนัก (Heavy Fuel Oil: HFO) ความหนืดไม่เกนิ 280 cSt 
ทีอุ่ณหภมู ิ 50 oC  เหมาะกบัโรงงานทีม่เีตาเผาขนาดใหญ่   
 (5) น ้ามนัก๊าด (Kerosene) น ้ามนัก๊าดเป็นน ้ามนัส าเรจ็รปู แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
ชนิดใชใ้หค้วามรอ้นและแสงสว่าง และชนิดใชก้บัเครือ่งยนต์หรอืเครื่องบนิ นอกจากนัน้ ยงัใชใ้น
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เช่นใชใ้ห้ความรอ้นในเตาอบน าไปเป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง
น ้ามนัชกัเงาและสนี ้ามนัเป็นตน้ 
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 (6) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG)  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หรอื
ทีเ่รยีกว่าก๊าซหุงต้มหรอืแอลพจีเีป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนจ าพวกก๊าซโพรเพนและก๊าซบิ
วเทนซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาตใินโรงแยกก๊าซหรอืการกลัน่น ้ามนัจาก
โรงกลัน่น ้ามนัจะมสีภาพเป็นของเหลวภายใต้แรงดนัส่วนมากน าไปใชใ้นการหุงต้มในครวัเรอืน 
และใช้เป็นเชื้อเพลิงในงานอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากมคีุณสมบตัิพิเศษคือให้ความร้อนสูง
สะอาดเผาไหมไ้ดง้า่ยและสะดวกในการใชง้านนอกจากนี้ ยงัใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมปิโตร
เคมซีึ่งเป็นการเพิม่มูลค่าและสามารถใช้แทนน ้ามนัเบนซนิในรถยนต์เพราะมคี่าออกเทนสูง
ปตท. จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลวใหก้บัผูป้ระกอบธุรกจิก๊าซหุงต้ม สถานีบรกิารก๊าซรถยนต์
ผู้ ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรงและจ าหน่ายให้กับผู้ค้า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม
พระราชบญัญตักิารคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิพ.ศ.2543เพื่อจ าหน่ายต่อใหก้บัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลยีมเหลว
อกีทอดหนึ่ง 
 กลุ่มท่ี 3 ผลิตภณัฑค้์ำปลีก หมำยถึง ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจค้ำปลีก  
 นอกเหนือจากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิและผลติภณัฑห์ล่อลื่นหน่วยธุรกจิน ้ามนัมี
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ค้าปลีก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ตลอดจน
ตอบสนองต่อความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้ผูบ้รโิภค หน่วยธุรกจิน ้ามนัมผีลติภณัฑ์
คา้ปลกีทีห่ลากหลายทัง้ทีเ่ป็นการลงทุนเองและทีเ่ป็นการลงทุนร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ อาทิ
เช่น ธุรกจิรา้นคา้สะดวกซือ้ 7-Eleven  ธุรกจิกาแฟ CaféAmazon  ธุรกจิยานยนต์  ตลอดจน
การเพิม่มลูค่าจากการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อท าธุรกจิต่าง ๆ ในสถานีบรกิาร เช่น McDonald’s  A&W  
KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกจิธนาคาร    เป็นตน้ 
 กำรจ ำแนกกลุ่มลกูค้ำของหน่วยธรุกิจน ้ำมนั จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 (1) กลุ่มขายปลกีหมายถงึกลุ่มลกูคา้สถานีบรกิาร (ผูแ้ทนจ าหน่าย) และผูบ้รโิภค 
 (2) กลุ่มขายพาณิชยห์มายถงึกลุ่มลูกคา้ที่เป็นบรษิทัหรอืองคก์รทัง้ภาครฐั (หน่วยงาน
ราชการและรฐัวสิาหกจิ) และภาคเอกชนทีซ่ือ้ผลติภณัฑไ์ปใชเ้พื่อด าเนินธุรกจิหรอืใชเ้อง 
 (3) กลุ่มขาย Supply Sales หมายถงึกลุ่มผูค้า้น ้ามนัเชือ้เพลงิตามพ.ร.บ. การคา้น ้ามนั
เชือ้เพลงิพ.ศ. 2543 และฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 และผูค้า้น ้ามนั
ตามมาตรา 10 
 1. กลุ่มขำยปลีก ด าเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลกี (Retail Marketing)ซึง่เป็น
ผู้รบัผิดชอบในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ามนัส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นรวมทัง้
ผลิตภณัฑ์ค้าปลีกในตลาดค้าปลีกให้กับลูกค้าทัว่ไปผ่านเครอืข่ายสถานีบรกิารทัว่ประเทศ 
รวมทัง้ร ับผิดชอบการก าหนดกลยุทธ์ตลาดค้าปลีกการพัฒนาตลาดค้าปลีก และการวาง
เครอืข่าย (Network) สถานีบรกิารการปฏบิตักิารการลงทุนและการบรหิารสถานีบรกิารตวัแทน
ด้วยการพัฒนาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ท าให้สถานีบรกิาร ปตท. รองรบัความต้องการของ
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ผู้บรโิภคได้ครบถ้วนเหมาะสมการประกอบธุรกจิค้าปลกีน ้ามนัจะเน้นการด าเนินการขายผ่าน
สถานีบรกิารเป็นหลกัโดยจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางสถานีบรกิารปตท . รวม 1,180 แห่งซึ่งสูง
ที่สุดในบรรดาบรษิัทผู้ค้าน ้ามนัคู่แข่งที่ส าคญัในด้านเครอืข่ายสถานีบรกิารน ้ามนัของปตท . 
ไดแ้ก่บรษิทัเชลลแ์ห่งประเทศไทยจ ากดั บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
 2. กลุ่มขำยพำณิชย์ด าเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศซึ่ง
รบัผิดชอบการจ าหน่ายผลติภณัฑ์น ้ามนัส าเรจ็รูปและผลิตภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นให้กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมบรษิัทสายการบนิสายการเดนิเรอืหน่วยงานราชการรฐัวสิาหกิจกลุ่มลูกค้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และการจดัจ าหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่
หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้อื่น 
ๆ ผลติภณัฑท์ี่จ าหน่าย อาทเิช่น น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเตา ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
น ้ามนัหล่อลื่น จ านวนลกูคา้รวมประมาณ 1,300 ราย  
 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดยจ าหน่ายตรงกับโรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้บรโิภครายใหญ่ เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิต
กระดาษ โรงงานผลติถุงมอืยาง ผู้ประกอบการเดนิรถโดยสารและขนส่ง และผู้ประกอบการใน
ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น ผลติภณัฑน์ ้ามนัที่จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นน ้ามนัเตา น ้ามนัดเีซล และ
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว นอกจากนี้ ยงัมกีารขยายตลาดไปยงัผลติภณัฑอ์ื่น ๆเพิม่เตมิ เช่น ยางมะ
ตอยถ่านหนิ น ้ามนัหล่อลื่นพืน้ฐาน (Base Oil) และเคมภีณัฑ ์เป็นต้น ลูกคา้ในกลุ่มนี้ ปตท. จะ
ลงทุนสร้างอุปกรณ์ในการเก็บส ารองหรอืสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเป็นการให้บรกิาร 
รวมถงึแนะน าการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั  จ านวนลกูคา้รวมประมาณ 1,700 ราย  
 การจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัส าหรบัเครื่องบนิต่างๆเช่น Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas 
น ้ามนัเตา  น ้ามนัหล่อลื่นและน ้ามนัเรอืBunkerที่เป็นที่ยอมรบัจากสายการบินและสายการ
เดนิเรอืทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานราชการนอกเหนือจากการจ าหน่ายน ้ามนัที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมแิละท่าอากาศยานดอนเมอืงแล้วยงัจ าหน่ายและให้บรกิารเติมน ้ามนั
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ได้ขยายการให้บริการ
จ าหน่ายน ้ามนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตปิระเทศฮ่องกงและกมัพูชาและจ าหน่ายน ้ามนัอื่นๆ
เช่นน ้ ามนัเตาและน ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วส าหรบัเรือรบของกองทัพต่างประเทศอีกด้วยปตท . 
ด าเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้มทัว่ประเทศ โดยเป็นผู้น าในตลาดก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและมสี่วนแบ่งตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ปตท . มคีลงัก๊าซ 2 แห่ง และคลงั
ปิโตรเลียม(น ้ามนัและก๊าซ) 6แห่ง มโีรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4แห่ง กระจายอยู่ตาม
ภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ มคีวามจรุวมประมาณ 110.4 พนัตนั มรีา้นคา้ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่าย
ก๊าซหุงตม้ 1,176 แห่ง และโรงบรรจกุ๊าซปิโตรเลยีมเหลวเอกชน 165แห่ง 
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 3. กลุ่มขำย Supply Salesด าเนินการโดยสายงานปฏบิตักิารจดัหาและคลงั รบัผดิชอบ
การจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิ ก๊าซปิโตรเลยีม ใหก้บักลุ่มผูค้า้น ้ามนัเชือ้เพลงิ ตาม 
พระราชบญัญตักิารคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิพ.ศ. 2543 และพ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ผูค้า้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ตามมาตรา7และมาตรา 10 ผ่านเครอืข่ายคลงัน ้ามนัและคลงัก๊าซของ ปตท. โดยผลติภณัฑส์่วน
ใหญ่ในกลุ่มขายน้ีจะเป็นก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 
ในการศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ จะมุง่เน้นศกึษาเฉพาะในส่วนของธรุกิจน ้ำมนัหล่อล่ืน  ซึง่อยูใ่น

กลุ่มธุรกจิน ้ามนั เพราะแมจ้ะมยีอดขายไมม่ากทีสุ่ด แต่กเ็ป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตสงู 

และมอีนาคตการเตบิโตของธุรกจิค่อนขา้งด ี  โดยหน่วยธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น มโีครงสรา้งธุรกจิ 

ดงันี้ 

โครงสร้างในหน่วยธุรกิจน า้มันหล่อล่ืน 

 

 

 

ภาพที1่.3 แสดงโครงสรา้ง หน่วยธรุกิจน ้ำมนัหล่อลื่น ของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 
หน่วยธรุกิจน ้ำมนัหล่อล่ืนเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น
ของปตท. ออกสู่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เริม่จาก ปตท.ไดท้ าการคดิคน้และพฒันาสูตร
เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งไมห่ยดุยัง้เพื่อผูบ้รโิภคทัง้ในภาคยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมถอืเป็นผูน้ าในการออกผลติภณัฑค์ุณภาพ มาตรฐานสูงสุดคุ้มค่าต่อการใชง้านทัง้
เชงิพาณิชย ์และส่วนบุคคลปตท.มศีกัยภาพในการด าเนินธุรกจิหล่อลื่น โดยคดิคน้ พฒันา และ
ทดสอบผลติภณัฑร์่วมกนัระหว่างสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท.ซึ่งลงทุนกว่า 1600 ล้าน
บาท  กบับรษิทั Additive ชัน้น าของโลกเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ดเพื่อผูบ้รโิภค 
 โดยหน่วยธรุกิจน ้ำมนัหล่อล่ืน มีส่วนงำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1.ส่วนการตลาดหล่อลืน่ (Product) ท าหน้าที่ในส่วนของการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ ตัง้
ราคา จดัจ าหน่ายและการท าโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นเพื่อน าออกสู่ตลาดเพื่อขาย
ใหแ้ก่ลกูคา้  
 2.ส่วนเทคนิคหล่อลืน่ (Services)ท าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารลกูคา้ในดา้นต่างๆ อาทเิช่น 
  -ดา้นการใหบ้รกิารแกไ้ขปญัหาทางเทคนิคเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น  

ฝ่ายการตลาดและเทคนิคหล่อลื่น 

ส่วนตลาดหล่อลื่น(Product) ส่วนเทคนิคหล่อลื่น(Service) 
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  -ดา้นการจดัอบรมบรรยายความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น  
   -ดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนามของน ้ามนัหล่อลื่นตวัใหม่ก่อนใช้
งานจรงิ 
  -ดา้นการให้บรกิารวเิคราะหน์ ้ามนัใช้แล้วทีเ่กดิปญัหาและลูกค้าต้องการใหช่้วยเหลอื
ในการตรวจสอบหาสาเหตุของน ้ามนัทีเ่กดิปญัหา   
 โดยในส่วนเทคนิคหล่อลื่นจะแบ่งความรบัผดิชอบของพนกังานในการดูแลลูกคา้ออกเป็น2 
ทมีคอื ทีมอุตสาหกรรม ท าหน้าที่ช่วยดูแลลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทดูแลแก้ไข
ปญัหาเครื่องจกัรในโรงงานและทีมยานยนต์ ท าหน้าที่ดูแลลูกค้าในกลุ่มบรษิทัรถยนต์ต่างๆ 
และลูกค้าทัว่ไปที่ต้องการความรู้หรือต้องการความช่วยเหลือในส่วนของผลิตภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นในปตท. 
 ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ผลิตภณัฑ์น ้ำมนัหล่อล่ืนยำนยนต์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส าหรบัรถเก๋ง เครื่องยนต์
เบนซิน ผลิตภัณฑ์ส าหรับรถป๊ิกอัพ เครื่องยนต์ดีเซล ผลิตภัณฑ์ส าหรับรถจกัรยานยนต ์
ผลิตภัณฑ์ส าหรบัรถบรรทุกงานหนัก เครื่องยนต์ดีเซล ผลิตภณัฑ์ส าหรบัรถบรรทุกเครื่อง
ดดัแปลงก๊าซ และเครื่องป ัน่ไฟ ผลติภณัฑส์ าหรบัรถแทรกเตอร ์รถไถ เครื่องจกัรกลการเกษตร
และเครื่องเอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ส าหรบัเรือประมง เรือเดินสมุทร เรือเร็ว และเจ็ตสก ี
ผลติภณัฑห์ล่อลื่นส าหรบัระบบส่งก าลงั ผลติภณัฑจ์าระบ ีผลติภณัฑน์ ้ามนัเบรก และอื่นๆ 
  
 2.ผลิตภณัฑ์น ้ำมนัหล่อล่ืนอุตสำหกรรมได้แก่ น ้ามนัไฮดรอลกิ น ้ามนัเกียร์ น ้ามนั
เทอรไ์บน์ น ้ามนัเครือ่งอดัอากาศ น ้ามนัหล่อลื่นระบบหมุนเวยีน น ้ามนัส าหรบักระบวนการผลติ 
ผลติภณัฑห์ล่อลื่นพเิศษ น ้ามนัตดักลงึโลหะ ผลติภณัฑห์ล่อลื่นอื่นๆ จาระบ ีฯลฯ 
 
 กลุ่มลกูค้ำหลกั 
 กลุ่มลกูคา้หลกัของผลติภณัฑห์ล่อลื่น ของบรษิทั ปตท. ไดแ้ก่ 
 -กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ได้แก่ บรษิทัสายการบนิต่างๆ สายการเดนิเรอื เช่น กลุ่มลูกค้า
ท่าอากาศยานและเรอืขนส่ง   หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิต่างๆ  
 -กลุ่มลกูคา้ก๊าซหุงตม้ หรอืปิโตรเลยีมเหลว   
 -กลุ่มลกูคา้ขายปลกี เช่น ลกูคา้สถานีบรกิาร กลุ่มลกูคา้ตวัแทนจ าหน่าย  
 -กลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ 
 
 คู่แข่งหลกั และสภำพกำรแข่งขนั 
 คู่แข่งขนัหลกั ของปตท. คอื  Shell , Esso/Mobil , Chevron(Caltex), Bangchak  
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 สภำพกำรแข่งขนั สภาพปจัจบุนัถอืไดว้่าอุตสาหกรรมพลงังานถอืเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ 
และ มคีวามจ าเป็นมากต่อการด ารงชวีติของประชาชนทัว่โลก ดงันัน้สภาพการแข่งขนัของกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานถอืว่ามกีารแขง่ขนักนัสงู ในดา้นราคา  เมือ่โลกมกีารเปลีย่นแปลงมนุษย์
เพิม่มากขึน้   จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชน้ ้ามนักนัมากขึน้  ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัที่
ขาดไมไ่ด ้ ดงันัน้กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานจงึตอ้งมกีารสรรหาน ้ามนัเพื่อใหเ้พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชนในปจัจบุนั  และประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิเพิม่สงูขึน้ปตท. จงึตอ้งมกีาร
ปรบัเปลีย่นราคาน ้ามนัตาม จงึส่งผลกระทบต่อประชาชนทีใ่ชน้ ้ามนั     และประกอบกบัคู่แขง่ใน
อุตสาหกรรมพลงังานมหีลายเจา้          จงึท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบกนัเกดิขึน้ในดา้นราคา   
ปตท.  จงึตอ้งหาวธิกีารในการปรบัเปลีย่นใหร้าคาอยูใ่นระดบัทีผู่บ้รโิภคพงึพอใจสงูสุด 
ในปี 2554   ปตท. สามารถครองส่วนแบ่งตลาดผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นไดเ้ป็นอนัดบัหนึ่ง
ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 ซึง่เป็นผลมาจากการมุง่มัน่คดิคน้และพฒันาคุณภาพ รวมถงึมกีารออก
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหมเ่ขา้สู่ตลาด ปี 2554 เปิดตวันวตักรรมระดบัพรเีมีย่ม นอกจากการ
จ าหน่ายผลติภณัฑภ์ายในประเทศแลว้หน่วยธุรกจิน ้ามนัไดข้ยายตลาดผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิไป
ยงัต่างประเทศแถบประเทศอาเซยีน ส าหรบัผลติภณัฑห์ล่อลื่น ไดข้ายตลาดไปจ าหน่ายใน
ประเทศต่าง ๆ  อาทเิช่น จนี ฮ่องกง ไตห้วนั พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพูชา ฟิลปิปินส ์ เกาหล ี
ญีปุ่น่ นิวซแีลนด ์ไนจเีรยี  
เลบานอน อนิเดยี บงัคลาเทศและกรซี นอกจากนี้ ในปี 2554 ไดม้กีารขยายตลาดไปยงัประเทศ 
ยเูครน โรมาเนีย เอธโิอเปีย และสงิคโปร ์
 
1.2ปัญหำ และลกัษณะปัญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในองคก์ร 
 
 ปัญหำระดบัองคก์ร  เป็นปญัหาดา้นผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ในระดบัองคก์รของทัง้
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยแสดงขอ้มลูจากตารางดา้นล่าง 
ตารางที1่.2 แสดงผลการด าเนินงานของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในปี 2552 – 2554 
หน่วยธุรกจิ  

                                                       ปี  
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

2552 2553 2554 

หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 32,921 37,955 46,992 
หน่วยธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม (ปตท. สผ.) 51,570 69,536 84,480 
หน่วยธุรกจิน ้ามนั 9,000 9,717 10,781 
รวมทัง้สิน้ 93,491 117,208 142,253 
ทีม่า : ผลการด าเนินงาน แบบ 56-1                                             หน่วย : ลา้นบาท       
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จากตารางที1่.2 สรปุไดว้่าผลประกอบการในแต่ละธุรกจิของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน). แม้
จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  แต่กย็งัมบีางหน่วยธุรกจิซึง่มอีนาคตในการเตบิโต แต่ยงัไมไ่ดร้บัการ
ทุ่มเท ดแูล พฒันา ส่งเสรมิ และด าเนินกลยทุธอ์ยา่งเพยีงพอ เช่น หน่วยธุรกจิน ้ามนัมผีล
ประกอบการทีเ่พิม่ขึน้น้อยกว่าหน่วยธุรกจิอื่น ท าใหเ้สยีโอกาส และในระยะยาวอาจสญูเสยี
ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัคู่แขง่ขนั ธุรกจิไมย่ัง่ยนื มคีวามเสีย่งในการทีจ่ะรกัษาธุรกจิไว้
ใหม้ ัน่คง ดงันัน้ การศกึษาครัง้น้ี จงึเลอืกศกึษาปญัหาของหน่วยธุรกจิน ้ามนั ซึง่สมัพนัธก์บัผล
ประกอบการขององคก์ร บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มาศกึษาเพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกิจ และ
เพิม่ผลประกอบการอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว 
 
 ปัญหำระดบัหน่วยธรุกิจ   เป็นปญัหาในส่วนของธุรกจิน ้ามนัทีดู่จากมลูค่าการจดั
จ าหน่ายของแต่ละธุรกจิน ้ามนัในแต่ละปี 
 ตารางที1่.3 แสดงมลูค่าการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑใ์นธุรกจิน ้ามนั 

กลุ่มธรุกิจลกูค้ำ 
มลูค่ำกำรจ ำหน่ำย (ล้ำนบำท) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

- ธุรกจิขายปลกี 159,660 188,871 233,865 

- ธุรกจิการตลาดพาณชิย ์      

(ตลาดรฐัวสิาหกจิและหน่วยราชการ) 17,941 21,091 27,241 

- ธุรกจิน ้ามนัหล่อลืน่ 3,760 4,429 5,149 

รวมกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน
กลุ่มธรุกิจน ้ำมนั 

177,601 214,391 246,402 

            ทีม่า : ผลการด าเนินงาน แบบ 56-1                                                    หน่วย : ลา้นบาท   

จากตาราง1.3จะเหน็ไดว้่าแต่ละธุรกจิมมีลูค่าการจดัหน่ายตัง้แต่ปี 2552-2554 เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
แต่จะมธีุรกจิน ้ามนัหล่อลื่นทีม่มีลูค่าการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ จงึเหน็ไดว้่า
ธุรกจิน ้ามนัยงัคงตอ้งมกีารไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
  
 ปัญหำระดบัหน้ำท่ี  เป็นปญัหาในหน่วยธุรกจิยอ่ยผลติภณัฑห์ล่อลื่น กลุ่มผลติภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลื่น ซึง่เป็นแผนกทีม่กีารแบ่งสายงานออกเป็น 2 ส่วนคอื  
 ก.สำยงำนส่วนกำรตลำดหล่อล่ืนท าหน้าทีก่ระบวนการผลติจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์อก
สู่ตลาด  
 ข.สำยงำนส่วนเทคนิคหล่อล่ืน ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารหลงัการขายแก่ลกูคา้ หลงัจากที่
ลกูคา้ซือ้ผลติภณัฑไ์ปใช ้รวมทัง้บรกิารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งก่อนทีล่กูคา้จะซือ้ผลติภณัฑด์ว้ย 
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 ในปจัจุบนัผลติภณัฑห์ล่อลื่นมธีุรกจิซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารเสรมิและบรกิาร
หลกัต่างๆหลากหลายชนิดให้ลูกค้าด้วย ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำรจงึเป็นสิง่ส าคญัและ
จ าเป็นมากในทุกธุรกจิ ถ้าลูกคา้ไดร้บัการบรกิารทีไ่ม่ด ีไม่ประทบัใจ กจ็ะส่งผลกระทบต่อความ
พงึพอใจในดา้นคุณภาพการให้บรกิาร ส่งผลใหลู้กค้าเกดิความเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนั ท าให้
คะแนนความพงึพอใจของส่วนงานลดลง ส่งผลกระทบไปยงัยอดขายทีต่ ่าลง ผลกระทบในดา้น
อื่นๆก็ตามมา ถ้าปญัหาในระดบัหน้าที่ของสายงานไม่ได้รบัการแก้ไข ดงันัน้ควรมกีารพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถของพนักงานเพิม่มากขึน้  โดยการจดัการองค์ความรูภ้ายในอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง และจะท าใหภ้าพลกัษณ์ของหน่วยงานและองค์กรเป็นไปในทางทีด่แีละ
เกิดการยอมรับจากสังคมซึ่งปัญหาท่ีต้องการน ามาศึกษานีเ้ป็นปัญหาในส่วนของแผนก
น า้มนัหลอ่ล่ืน โดยดจูากตาราง 
ตารางแสดงคะแนนความพงึพอใจของแผนกน ้ามนัหล่อลื่น 
ตารางที1่.4 แสดงถงึคะแนนความพงึพอใจของแผนกน ้ามนัหล่อลื่น  
ดา้นสายงาน 

ปี  
คะแนนความพงึพอใจของแผนกน ้ามนัหล่อลืน่ 

2552 2553 2554 
ดา้นผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ 4.23 4.3 4.45 
ดา้นการบรกิารเทคนิคหล่อ
ลืน่ 

4.37 4.28 4.10 

ทีม่า :ผลการด าเนินงานของธุรกจิน ้ามนัหล่อลืน่ 
จากตาราง ขอ้มลูสนบัสนุนปญัหาเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารขององคก์รและผลติภณัฑ ์คอื คะแนน
ความพงึพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารลกูคา้ของส่วนเทคนิคหล่อลื่นลดลง  
 ควำมพึงพอใจโดยรวมของลกูค้ำต่องำนให้บริกำรด้ำนเทคนิคหล่อล่ืน  3 ปี 
ย้อนหลงัลดลง 

 

ภาพที ่1.4 แสดงถงึคะแนนความพงึพอใจของส่วนเทคนิคหล่อลื่นในปี 2552 – 2554 
ทีม่า : ผลการด าเนินงานในหน่วยธุรกจิน ้ามนัหล่อลืน่ 
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 จากภาพ พบว่า ในปี 2552 คะแนนความพงึพอใจในการให้บรกิารของส่วนเทคนิคโดย
รวมอยู่ที่ 4.37 คะแนน ซึ่งเมื่อเทยีบกบัเป้าหมายที่ก าหนด แสดงว่าความพงึพอใจในปีนัน้
สามารถท าไดเ้กนิเป้าและเป็นทีพ่อใจขององคก์ร 

 ในปี 2553 มคีะแนนความพงึพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.28 คะแนน ซึง่เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย
สามารถบอกได้ว่าคะแนนความพงึพอใจโดยรวมต ่ากว่าเป้าที่ก าหนดและมคีะแนนความพึง
พอใจลดลงกว่าในปีทีผ่่านมาอยู ่0.09คะแนน 
 ในปี 2554 มคีะแนนความพงึพอใจโดยรวมอยู่ที ่4.10 คะแนน ซึ่งเมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย
สามารถบอกได้ว่าคะแนนความพงึพอใจโดยรวมต ่ากว่าเป้าที่ก าหนดและมคีะแนนความพึง
พอใจลดลงกว่าปีทีผ่่านอยู ่0.18 คะแนน 
 ดงันัน้คะแนนความพงึพอใจของลูกค้าในด้านการให้บรกิารของส่วนเทคนิคหล่อลื่น3ปีที่
ผ่านมามคีะแนนลดลงมาเรื่อยๆจงึเป็นเหตุท าใหผ้ลของความพงึพอใจในดา้นการใหบ้รกิารของ
ส่วนเทคนิคหล่อลื่นลดลง 
 สรปุ ยนืยนัการวเิคราะหป์ญัหา และสาเหตุปญัหา ระดบัหน้าทีใ่นส่วนเทคนิคหล่อลื่น โดย
ใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะหป์ญัหาแบบแผนภูมกิา้งปลา (Fish Bone Diagram) ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่.5 แสดงถงึดา้นการใหบ้รกิารต่างๆของส่วนเทคนิคหล่อลื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจ
ของลกูคา้ในการใหบ้รกิาร 
 ข้อมลูสนับสนุนปัญหำ ซึง่แสดงความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพในการใหบ้รกิาร
ในดา้นต่างๆของส่วนเทคนิคหล่อลื่นในแต่ละดา้นยอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่  

ลูกค้า ไม่พงึพอใจในคุณภาพ

บริการของส่วนเทคนิคหล่อลื่น 

ดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ข

ปญัหาเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่

ใหก้บัลกูคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้า ไม่พงึพอใจในคุณภาพ

บริการของส่วนเทคนิคหล่อล่ืน 

ดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะห์

ผลทดสอบน ้ามนัหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ 

 

ดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม / บรรยาย
ความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

ลกูค้ำ ไม่พึงพอใจในคณุภำพบริกำรของ

ดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนาม

ของน ้ามนัหล่อลืน่ตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิ 

 

 

 

 

 

 

ลกูค้ำ ไม่พึงพอใจในคณุภำพบริกำรของส่วน

เทคนิคหล่อล่ืน 
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 ก.ดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหก้บั
ลกูคา้ 
 ข. ดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้(Used oil analysis ) 
 ค. ดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม / บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลื่น 
 ง. ด้านการให้บรกิารทดลอง-ทดสอบใช้งานภาคสนามของน ้ามนัหล่อลื่นตวัใหม่ก่อนใช้
งานจรงิ 
ก.ด้ำนกำรให้บริกำรค ำแนะน ำและกำรแก้ไขปัญหำเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์น ้ำมนัหล่อล่ืน
ให้กบัลกูค้ำ 
ตารางที่1.5 คะแนนความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบรกิารด้านแก้ไขปญัหาผลติภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลื่น 

ปี คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้ต่อคณุภาพการใหบ้รกิารแกไ้ขปญัหาทางเทคนิค 
2552 4.3 
2553 4.4 
2554 4.4 

จากตารางที ่1.5 พบว่า ในปี 2552   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื4.3 คะแนน  
  ในปี  2553   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื  4.4 คะแนน   
  ในปี  2554   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื  4.4 คะแนน  
 ดงันัน้ คะแนนความพงึพอใจของลูกคา้ที่มต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารแก้ไขปญัหาของทาง
เทคนิคในปี 2553 มคีะแนนเพิม่ขึน้จากปี 2552 อยู่ที ่0.1 คะแนนและคะแนนความพงึพอใจในปี 
2554 มคีะแนนที่เท่าเดมิไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าความพงึพอใจของลูกค้าในการให้บรกิาร
เทคนิคอยูใ่นระดบัพงึพอใจ  
ข. ด้ำนกำรให้บริกำรวิเครำะหผ์ลทดสอบน ้ำมนัหล่อล่ืนใช้แล้ว(Used oil analysis ) 
ตารางที่ 1.6คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพด้านบริการวิเคราะห์ผลทดสอบ
น ้ามนัหล่อลื่น 

ปี คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัใชแ้ลว้ 
2552 3.8 
2553 4.0 
2554 4.1 

จากตารางที ่1.6 พบว่า ในปี  2552คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 3.8 คะแนน 
 
 ในปี  2553   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.0 คะแนน   
 ในปี  2554   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.1 คะแนน  
 ดงันัน้ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารในการวิเคราะห์
ผลทดสอบน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ ในปี 2553 มคีะแนนเพิม่ขึน้จากปี 2552 อยู่ที ่0.2 คะแนนและ



22 
 

คะแนนความพงึพอใจในปี 2554 มคีะแนนเพิม่ขึน้จากปี 2553  อยู่ที ่0.1 คะแนน แสดงว่าความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการทางด้านวิเคราะห์ผลทดสอบน ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้วมี
คะแนนความพงึพอใจเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ซึง่เป็นผลดต่ีอหน่วยงาน 
ค. ด้ำนกำรให้บริกำรจดัอบรม / บรรยำยควำมรู้เชิงวิชำกำรทำงด้ำนเทคนิคหล่อล่ืน 
ตารางที่1.7คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการด้านการจัดอบรม /ความรู้
ผลติภณัฑห์ล่อลื่น 

ปี คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารจดัอบรม / บรรยาย 
ความรูเ้ชงิวชิาการเกีย่วกบัน ้ามนัหลอ่ลืน่ใหก้บัลกูคา้ 

2552 4.1 
2553 4.0 
2554 3.6 

จากตารางที1่.7พบว่า ในปี 2552   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.10 คะแนน  
  ในปี  2553   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.00 คะแนน   
  ในปี 2554    คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 3.60 คะแนน  
 ดงันัน้ คะแนนความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารด้านการจดัอบรม / 
บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัลูกค้า ในปี 2553 มคีะแนน
ลดลงจากปี 2552 อยู่ที ่0.10 คะแนนและคะแนนความพงึพอใจในปี 2554 มคีะแนนลดลงจากปี 
2553  อยู ่0.40 คะแนน แสดงว่าความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารดา้นการจดัอบรม / 
บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัลูกคา้มคีะแนนความพงึพอใจ
ลดลงเรือ่ยๆ ซึง่อาจส่งผลท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจลดลงในดา้นการใหบ้รกิารส่วนนี้ได ้  
ง. ด้ำนกำรให้บริกำรทดลอง-ทดสอบใช้งำนภำคสนำมของน ้ำมนัหล่อล่ืนตวัใหม่ก่อนใช้
งำนจริง 
ตารางที ่1.8 คะแนนความพงึพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบรกิารดา้นการทดลอง-ทดสอบใชง้าน
ภาคสนาม 

 
จากตารางที ่1.8 พบว่า ในปี  2552  คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.2 คะแนน  
  ในปี  2553   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.4 คะแนน   
      ในปี  2554   คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้คอื 4.5 คะแนน  

ปี คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารดา้นการทดลอง-ทดสอบ ใชง้านภาคสนามของน ้ามนั
ตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิ 

2552 4.2 
2553 4.4 
2554 4.5 
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 ดงันัน้ คะแนนความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการให้บรกิารด้านการทดลอง -ทดสอบ ใช้
งานภาคสนามของน ้ามนัตวัใหม่ก่อนใชง้านจรงิ ในปี 2553 มคีะแนนเพิม่ขึน้จากปี 2552 อยู่ที ่
0.2 คะแนนและคะแนนความพงึพอใจในปี 2554 มคีะแนนเพิม่ขึน้จากปี 2553  อยู่ที ่ 0.1 
คะแนน แสดงว่าความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการให้บรกิารด้านการทดลอง -ทดสอบ ใช้งาน
ภาคสนามของน ้ามนัตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิมคีะแนนทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆแสดงว่าลูกคา้พงึพอใจใน
การใหบ้รกิารดา้นการทดลองทดสอบใชง้านภาคสนามของน ้ามนัตวัใหม่ของปตท . ซึง่เป็นผลดี
กบัหน่วยงานสรปุเป็นกรำฟได้ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่.6 แสดงถงึคะแนนความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารต่างๆยอ้นหลงั3ปี 
 
 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำคะแนนควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมีต่อคุณภำพใน
กำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดอบรม /บรรยำยควำมรู้ เชิง วิชำกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
น ้ำมนัหล่อล่ืนมคีะแนนความพงึพอใจเป็นไปในทางทีล่ดลง โดยอาจตัง้สมมุตฐิานได้ว่าปจัจยั
ทางด้านการให้บรกิารจดัอบรม/บรรยายความรู้เชงิวชิาการเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น 
ส่งผลกบัคะแนนความพงึพอใจโดยรวมดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลื่น  ดงันัน้จงึสรุป
ได้ว่าปญัหาที่ส าคญัและต้องแก้ไขเร่งด่วนทีสุ่ดใน4ดา้นการให้บรกิารทีก่ล่าวมาคอืปัญหาด้าน
การให้บริการจดัอบรม/บรรยายความรู้เชิงวิชาการเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์น ้ ามนัหล่อลืน่ซึ่ง
เป็นปญัหาที่ส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจโดยรวมในการให้บรกิารของลูกค้า  โดยคะแนน
ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้ของส่วนดา้นการใหบ้รกิารดา้นนี้มคีะแนนความพงึพอใจลดลงเมื่อเทยีบ
กบัการใหบ้รกิารดา้นอื่นๆที่มคีะแนนความพงึพอใจที่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ ดงันัน้จงึต้องมาหาสาเหตุ
ของปญัหาด้านการให้บริการการอบรม /บรรยายความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



24 
 

น ้ ามนัหล่อลื่น ว่าเกิดจากสาเหตุใดที่ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพในการ
ให้บรกิารทางด้านการจดัอบรม/บรรยายความรู้เชงิวชิาการเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น 
ลดลงโดยการท าการออกแบบสอบถามความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิาร
ดา้นการจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัลกูคา้ 
  
 สรปุ ปัญหำระดบัองคก์ร คอืเป็นปญัหาในกลุ่มของหน่วยน ้ามนัทีม่ผีลประกอบการโดยมี
อตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้เพยีง 10.9% เท่านัน้ในขณะทีห่น่วยธุรกจิอื่นๆมกีารเตบิโตทีส่งูกว่า 
 ปัญหำระดบัหน่วยธุรกิจ เมื่อดูจากอตัราการเติบโตในหน่วยธุรกจิน ้ามนัเมื่อเทยีบกบั
หน่วยธุรกจิอื่นจะเหน็ได้ว่าธุรกจิน ้ามนัมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึ้นเพยีง 16.26 % ซึ่งน้อยกว่า
หน่วยธุรกจิอื่น 
 ปัญหำระดบัหน้ำท่ี  เป็นปญัหาที่อยู่ในส่วนเทคนิคหล่อลื่นทีจ่ะเหน็ไดจ้ากคะแนนความ
พงึพอใจลดลง ในดา้นการจดัอบรมบรรยายความรูผ้ลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัลกูคา้ 
 
1.3 ควำมส ำคญัของปัญหำและผลกระทบของปัญหำ  
 ปญัหาผลติภณัฑ ์และคุณภาพการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑน์ี้ ถ้าไม่ไดร้บัการแก้ไข 
จะเกดิผลกระทบ ท าให้คุณภาพการบรกิารไม่ได้รบัการพฒันาลูกค้าไม่พงึพอใจต่อผลติภณัฑ ์
บรษิทั และการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลท าใหจ้ านวนลกูคา้ลดลง สญูเสยีลกูคา้ใหคู้่แขง่ขนั ดงันี้ 
ตารางที ่1.9 จ านวนลกูคา้ของธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น 

ปี พ.ศ. จ านวนลกูคา้ทัง้หมด จ านวนลกูคา้ทีถู่ก
ยกเลกิ 

% ของลกูคา้ทีถู่ก
ยกเลกิ 

2552 285 12 4.2 % 
2553 282 16 5.6 % 
2554 288 21 7.2 % 

ทีม่า : สว่นการตลาดและเทคนิคหล่อลืน่ ปตท. 

 ในปี 2552 จ านวนลกูคา้ทัง้หมด 285 ราย ถูกยกเลกิ 12 ราย คดิเป็น 4.2 % ของลกูคา้ที่
ถูกยกเลกิ 
 ในปี 2553 จ านวนลกูคา้ทัง้หมด 282 ราย ถูกยกเลกิ 16 ราย คดิเป็น 5.6 % ของลกูคา้ที่
ถูกยกเลกิ 
 ในปี 2554 จ านวนลกูคา้ทัง้หมด 288 ราย ถูกยกเลกิ 21 ราย คดิเป็น 7.2 % ของลกูคา้ที่
ถูกยกเลกิ 
 จ านวนลูกคา้แต่ละปีของหน่วยงานมจี านวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จงึมสีาเหตุเกดิมาจาก
ความพงึพอใจของลกูคา้ทีล่ดลง จงึท าใหส้่งผลกระทบต่อจ านวนลกูคา้ในปจัจบุนั 
 



25 
 

 
 
 
 ภาพที ่1.7ยอดขายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 
 ในปี 2552 มยีอดขายอยูท่ี ่120.438 ลา้นลติร 
 ในปี 2553 มยีอดขายอยูท่ี ่138.075 ลา้นลติร 
 ในปี 2554 มยีอดขายอยูท่ี ่136.830 ลา้นลติร 
 ดงันัน้ ยอดขายในปี 2554 เมื่อเทยีบจากปีล่าสุดมยีอดขายที่ลดลง ซึง่เป็นผลที่เกดิมา
จากคะแนนความพงึพอใจของส่วนงานดา้นการใหบ้รกิารทีล่ดลง 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่.8ส่วนแบ่งทางการตลาดของผูค้า้น ้ามนัหล่อลื่น 
 จำกภำพท่ี 1.8จะพบว่ำในปี 2553 
 อนัดบัที ่1  อยูท่ี ่ปตท.  มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่37.59 % 

110

120

130

140

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ยอ
ดจ

 าห
น่า

ย(
ล้า

นล
ติร

) 

ยอดจ าหน่ายผลติภณัฑ์น า้มันหล่อลื่นในปี 2552-2554 

120.438 

138.075 136.830 

37.56%
31.83%

9.95%

11.57%

6.86% 2.23%

(37.60%)
(30.63%)

( .65%)

(11.47)

(6.26%) (4.38%)

NO.1

OTHERS

37.59%

30.62%

9.65%

11.47%

6.25%

2.12%

2.30%

(36.30%)

(29.29%)

(12.41%)

(11.92%)

(5.59%)

(1.79%)

(2.69%)

NO.1

OTHERS

ในปี 2554(ม.ค. – ธ.ค.) ในปี 2553 (ม.ค. – ธ.ค.) 
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 อนัดบัที ่2  อยูท่ี ่Shell    มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่30.62 % 
 อนัดบัที ่3  อยูท่ี ่Esso/Mobil มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่11.47 % 
 ในปี 2553 ปตท.มสี่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเมื่อเทยีบจากบรษิทัอื่นๆที่กล่าวมา และ
สงูกว่าปี 2552 โดยปี 2552 มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่36.30 % 
 จำกภำพท่ี 1.8จะพบว่ำในปี 2554 
 อนัดบัที ่1  อยูท่ี ่ปตท.   มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่37.56 % 
 อนัดบัที ่2  อยูท่ี ่Shell    มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่31.83 % 
 อนัดบัที ่3 อยูท่ี ่Esso/Mobil มสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี ่11.57 % 
 ในปี 2554 ปตท.มสี่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดยงัคงความเป็นอนัดบั 1 เมื่อเทยีบจาก
บรษิทัอื่นๆทีก่ล่าวมา แต่เมือ่เทยีบจากปีทีแ่ลว้ 2553 ส่วนแบ่งทางการตลาดของปตท. ลดลงมา
อยูท่ี ่37.56% ซึง่ลดลงมา 0.03 เปอรเ์ซน็ต ์ 
 ถ้ำปัญหำน้ีได้รบักำรแก้ไข  จะเกิดผลดกีบัทางองค์กรในด้านส่วนแบ่งทางการตลาด
สูงขึน้และยงัสามารถรกัษาอนัดบั1ไวไ้ด้ยาวนานดา้นยอดขายก็จะเพิม่ขึน้ ผลประกอบการดขีึน้ 
ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค สามารถสร้างความเชื่อมัน่ใน
ผลติภณัฑ์ให้กบัลูกค้า องค์กรจะได้เปรยีบทางการแข่งขนั มคีวามแขง็แกร่งในทางการตลาด 
และเป็นองคก์รทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 
1.4 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 1.เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ยืนยันปญัหา รวมทัง้สาเหตุของปญัหาที่เกี่ยวข้องกับผล
ประกอบการ โดยมุง่เน้นส่วนงานการใหบ้รกิารผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น บรษิทั ปตท. 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าส่วนงานการให้บรกิารผลิตภัณฑ์น ้ามนัหล่อลื่น 
บรษิทั ปตท. 
 3.เพื่อก าหนดกลยุทธ์แนวทางการแก้ปญัหา และการบรหิารธุรกจิ ส าหรบัแก้ไขปญัหาที่
เกีย่วขอ้งกบัผลประกอบการ โดยมุง่เน้นศกึษาดา้นคุณภาพบรกิาร และผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 
บรษิทั ปตท. 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 ระยะสัน้ ท าใหล้กูคา้ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดของเรามากขึน้ เป็น
โอกาสที่ดีในการที่ลูกค้าจะสนใจและน าผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ ท าให้ธุรกิจน ้ ามนัหล่อลื่น
สามารถเพิม่ศกัยภาพดา้นการขายเพิม่ขึน้ ท าใหค้นทัว่ไปรูจ้กัแบรนดข์องเรามากขึน้ 
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 ระยะกลำง ท าให้ธุรกิจน ้ามนัหล่อลื่นได้สร้างแบรนด์ให้ตดิอนัดบัเป็นที่รูจ้กัของคนมาก
ขึน้ และท าให้ลูกค้าเกดิความมัน่ใจในผลติภณัฑข์องเรา และซื้อผลติภณัฑข์องเรามากขึน้ เป็น
โอกาสทีด่ใีนการทีจ่ะท าใหย้อดขายเพิม่ขึน้ / สงูขึน้ 
 ระยะยำว สามารถสร้างความเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ์ให้กับลูกค้ามากขึ้น ท าให้ลูกค้าเกิด
ความจงรกัภกัดต่ีอแบรนด์(Brand Royalty) ส่งผลท าให้ธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่นเกดิการเตบิโตที่
ย ัง่ยนืและสามารถตดิอนัดบัหนึ่งในดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
  การศกึษาคน้ควา้เรือ่งการก าหนดกลยุทธเ์พื่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของธุรกจิ
น ้ามนัหล่อลื่นในปตท.นี้ ผู้ศกึษาได้ท าการศกึษา แนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนความรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
จากเอกสาร บทความ งานวิจยั และหนังสือ ตลอดจนแหล่งความรู้อื่นๆ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษา อนัจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้กบัองค์กรดงักล่าวได้ โดยการทบทวนวรรณกรรมมี
เนื้อหาแบ่งออกไดเ้ป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี้  
 2.1 ทฤษฎคีุณภาพบรกิาร  
 2.2 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ  
 2.3 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ 
 2.4 ทฤษฎ ีBalanced Scorecard 
 2.5งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1 คณุภำพบริกำร  
 แนวคดิพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บรกิาร ประกอบไปด้วย 3 
แนวคดิหลกั คือแนวคิดความพงึพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร (service quality) และคุณค่าของลูกคา้ (customer value) (Cronin, and Taylor, 
1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคดิพืน้ฐานดงักล่าว
ความพงึพอใจของลูกค้าต่อบรกิารเป็นพฤติกรรมเชงิจติวทิยาที่บุคคลมต่ีอบรกิารที่ได้รบัหรอื
เกดิขึน้(Oliver,1993)  
 ส่วนแนวคดิพืน้ฐานเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารเป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการเสนอไวโ้ดยโครนิน
และเทเลอร ์(Cronin and Taylor, 1992) ในทศันะของนักวชิาการทัง้สองท่าน ความพงึพอใจ
หรอืไมพ่งึพอใจเป็นเรือ่งของการเปรยีบเทยีบประสบการณ์ของผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารกบัความ
คาดหวงัทีผู่ร้บับรกิารนัน้มใีนช่วงเวลาทีม่ารบับรกิารและเป็นสิง่ทีช่่วยใหส้ามารถวดัคุณภาพการ
ใหบ้รกิารได ้
 ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาดคอร์ดบัเป้ิลสกี้รสัท์และซาร์ฮอริก 
(Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ไดใ้หค้ าจ ากดัความไวว้่าคุณภาพการใหบ้รกิาร เป็น
ส่วนขยายของบรกิาร กระบวนการบรกิาร และองคก์รทีใ่หบ้รกิารทีส่ามารถตอบสนองหรอืท าให้
เกดิความพงึพอใจในความคาดหวงัของบุคคลแนวคดิพื้นฐานทีม่องคุณภาพการให้บรกิารผ่าน
กรอบการมองด้านความพงึพอใจต่อการให้บรกิารนี้ได้รบัการสนับสนุนจากนักวชิาการอกีท่าน
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หนึ่งคอืบทิเนอร ์(Bitner, 1992) ซึง่อธบิายจากผลงานวจิยัทีไ่ดเ้คยท าการศกึษาไวว้่าคุณภาพ
การใหบ้รกิารสามารถวดัโดยผ่านความพงึพอใจของผูร้บับรกิารได(้ชชัวาลยท์ตัศวิชั, 2554) 
 เกณฑก์ำรพิจำรณำคณุภำพกำรให้บริกำร 
 เน่ืองจากคุณภาพเป็นเรือ่งทีส่ลบัซบัซอ้นและมอีงคป์ระกอบหรอืปจัจยัหลายอย่างทีเ่ขา้มา
เกี่ยวขอ้งอนัส่งผลให้การมองคุณภาพจ าเป็นต้องท าการมองจากหลายด้าน ดงัที่สมวงศ์ พงศ์
สถาพร (2550: 50) อธบิายใหเ้หน็ว่า คุณภาพการใหบ้รกิารโดยพืน้ฐานแลว้นับเป็นเรื่องทีย่าก
เนื่องจากธรรมชาตคิวามไม่แน่นอนของงานบรกิารที่จบัต้องไม่ได้และคาดหมายล าบากจงึได้มี
ความพยายามจากนักวชิาการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามคน้หาแนวทางการประเมนิหรอืวดั
คุณภาพการให้บรกิารที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมติิของการปฏิบตัิและสามารถน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารอยา่งเด่นชดัทีสุ่ด 
 กรอนรสู (Gronroos, 1984) ไดเ้สนอแนวคดิไวว้่า คุณภาพเชงิเทคนิค (technical quality) 
และคุณภาพเชงิหน้าที ่(functional quality) เป็นภาพแห่งมติขิองคุณภาพทีส่่งผลกระทบไปถงึ
ทัง้ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารและคุณภาพการให้บรกิารจะมมีากน้อย
เพยีงใด ขึน้อยูก่บัระดบัของ คุณภาพเชงิเทคนิคและคุณภาพเชงิหน้าทีน่ัน่เอง   
 เกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพการใหบ้รกิาร มดีงันี้ 
 1.คุณภาพการใหบ้รกิารจะถูกก าหนดโดยลูกคา้หรอืผู้รบับรกิารลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารจะ
เป็นผู้พจิารณาว่าอะไรทีเ่รยีกว่าคุณภาพโดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการท าให้การบรกิารเกดิขึน้
นัน้เป็นอย่างไร อย่างไรก็ดลีูกค้าหรอืผู้รบับรกิารแต่ละคนย่อมมมีุมมองในเรื่องคุณภาพที่อาจ
แตกต่างกนัไปบา้ง 
 2.คุณภาพการให้บรกิารเป็นสิง่ที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มจีุดสิ้นสุดโดยที่
เราไม่สามารถก าหนดคุณภาพการให้บรกิารให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจงหรอืเป็นสูตรส าเร็จ
ตายตวัได้การให้บรกิารที่ดมีคีุณภาพจงึต้องท าอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอทัง้ในช่วงเวลาที่กจิการ
ด าเนินไปไดด้ว้ยดหีรอืไมด่กีต็าม 
 3.คุณภาพการใหบ้รกิารจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยความร่วมมอืของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ฏบิตังิานในส่วนใดการควบคุมคุณภาพของการปฏบิตังิานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของการให้บรกิารที่มคีุณภาพได้สิง่ที่ผู้ปฏบิตัิงานจ าเป็นต้องได้รบัคอืการปลูกฝงั
จติส านึกความรบัผดิชอบต่อการให้บรกิารและการน าเสนอบรกิารที่มคีุณภาพอยู่เสมอทัง้ต่อ
เพื่อนรว่มงานและลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร 
 4.คุณภาพการใหบ้รกิารการบรหิารการบรกิาร และการตดิต่อสื่อสารเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจแยก
ออกจากกนัได้ในการน าเสนอการให้บรกิารที่มคีุณภาพนัน้ผู้ปฏบิตังิานให้บรกิารจะเป็นต้องมี
ความรูแ้ละเข้าใจค าติชมผลงานซึ่งให้การนี้ผู้บรกิารจะต้องเอาใจใส่ต่อการบรหิารจดัการทัง้นี้
เพื่อให้ผู้ปฏบิตังิานบรกิารด้วยความจรงิใจและสรา้งสรรค์ภายใต้ความมุ่งหวงัที่จะให้บรกิารที่
ออกมามคีุณภาพด ี
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 5.คุณภาพการใหบ้รกิารจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นธรรม 
 6.คุณภาพการใหบ้รกิารจะดเีพยีงนัน้ขึ้นอยู่กบัวฒันธรรมของการบรกิารภายในองคก์ารที่
เน้นความเป็นธรรมและคุณค่าของคนโดยองค์การที่ให้บรกิารที่สามารถปฏบิตัิต่อลูกค้าและ
บุคลากรขององค์การได้อย่างเท่าเทยีมกนัย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บรกิารอย่าง
แทจ้รงิ 
 7.คุณภาพการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิารแมว้่าคุณภาพการใหบ้รกิาร
จะไม่สามารถหรอืยากที่จะก าหนดตายตวัลงไปแต่การวางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้มของการ
บรกิารไวล้่วงหน้ารวมทัง้การเรยีนรูใ้นสิง่ที่เป็นความต้องการหรอืความคาดหวงัของลูกค้าหรอื
ผูร้บับรกิารยอ่มก่อใหเ้กดิการบรกิารทีม่คีุณภาพทีด่ ี
 8.คุณภาพการใหบ้รกิารหมายถงึการรกัษาค ามัน่สญัญาว่าองคก์ารจะใหบ้รกิารลูกคา้หรอื
ผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งทีเ่ป็นไปตามความคาดหวงัและเป็นไปตามเงือ่นไจทีผู่ป้ฏบิตังิานใหบ้รกิาร 
 
 กำรวดัคณุภำพกำรให้บริกำร 
 นักวชิาการบางท่านเสนอความเหน็ไว้ว่าในการวดัคุณภาพการให้บรกิารนัน้เรามกัจะใช้
วธิกีารวดัดชันีความพงึพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บับรกิารนัน้แลว้ แต่โดยทัว่ไปปญัหาในการวดัคุณภาพการใหบ้รกิารนัน้มกัจะ
ขึน้อยูก่บัวธิกีารวดัเงือ่นไขทีน่ ามาสู่การสะทอ้นคุณภาพการใหบ้รกิารซึง่กค็อืการตอบสนองหรอื
เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้รบับรกิารซึ่งเกิดขึ้นจรงิหรอืที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพงึ
พอใจทีผู่ร้บับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทีเ่ขาไดร้บัมานัน้สอดรบักบัความคาดหวงัทีว่างไว ้หรอืที่ไดร้บัรู้
มา เช่นการได้รบับรกิารจากบุคคลโดยตรง ( the one-on-one) การได้รบับรกิารจากแบบ
เผชญิหน้า(face-to-face)และการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารโดยชชัวาลยท์ตัศิ
วชั:นักศกึษาปรญิญาเอกหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารธุรกจิอุตสาหกรรม วทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
 เคร่ืองมือศึกษำคณุภำพกำรให้บริกำร 

  งานวจิยัซแีทมล ์พาราซุรามาน และคณะ(Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990) 
ไดก้ าหนดมติทิีจ่ะใชว้ดัคุณภาพในการใหบ้รกิาร (dimension of service quality) ทีป่รบัปรุงใหม่
ประกอบด้วย5มิติหลัก(Zeithaml,ParasuramanandBerry,1990:28;Lovelock,1996:464-466) 
ประกอบดว้ย 
  มิติท่ี 1 ควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร (tangibility)หมายถงึลกัษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อนัได้แก่ สถานที่บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมอื 
เอกสารทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารและสญัลกัษณ์รวมทัง้สภาพแวดลอ้มที่ท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่า
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ไดร้บัการดูแล ห่วงใยและความตัง้ใจจากผูใ้หบ้รกิารบรกิารทีถู่กน าเสนอออกมาเป็นรปูธรรมจะ
ท าใหผู้ร้บับรกิารรบัรูถ้งึการใหบ้รกิารนัน้ๆไดช้ดัเจนขึน้ 
  มิติท่ี 2 ควำมเช่ือถือไว้วำงใจได้ (reliability)หมายถงึความสามารถในการใหบ้รกิารให้
ตรงกบัสญัญาทีใ่หไ้วก้บัผูร้บับรกิารบรกิารทีใ่หทุ้กครัง้จะตอ้งมคีวามถูกต้อง เหมาะสมและไดผ้ล
ออกมาเช่นเดมิในทุกจดุของบรกิารความสม ่าเสมอนี้จะท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บันั ้น
มคีวามน่าเชื่อถอืสามารถใหค้วามไวว้างใจได้ 
  มิติท่ี 3 กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ (responsiveness)หมายถงึ ความพร้อมและความ
เต็มใจที่จะให้บรกิารโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารได้อย่างทนัท่วงที
ผูร้บับรกิารสามารถเขา้รบับรกิารได้ง่าย และไดร้บัความสะดวกจากการใชบ้รกิารรวมทัง้จะต้อง
กระจายการใหบ้รกิารไปอยา่งทัว่ถงึรวดเรว็ 
  มิติท่ี 4 กำรให้ควำมเช่ือมัน่ต่อลูกค้ำ (assurance)หมายถงึความสามารถในการสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้เกดิขึน้กบัผู้รบับรกิารผูใ้ห้บรกิารจะต้องแสดงถงึทกัษะความรูค้วามสามารถใน
การให้บรกิารและตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารด้วยความสุภาพนุ่มนวล มกีรยิา
มารยาททีด่ใีชก้ารตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพและใหค้วามมัน่ใจว่าผูร้บับรกิารจะไดร้บับรกิาร
ทีด่ทีีสุ่ด 
  มิติท่ี 5 กำรรู้จกัและเข้ำใจลูกค้ำ (empathy)หมายถงึความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผูร้บับรกิารตามความต้องการทีแ่ตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน SERVQUALไดร้บัความนิยม
ในการน ามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบรกิารอย่างกว้างขวางซึ่งองค์การต้องการท า
ความเขา้ใจต่อการรบัรูข้องกลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายตามความต้องการในบรกิารทีเ่ขาต้องการ
และเป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บรกิารขององค์การ นอกจากนี้ยงัสามารถ
ประยุกต์ใช ้SERVQUAL ส าหรบัการท าความเขา้ใจกบัการรบัรูข้องบุคลากรต่อคุณภาพในการ
ใหบ้รกิารโดยมเีป้าหมายส าคญัเพื่อใหก้ารพฒันาการใหบ้รกิารประสบผลส าเรจ็ 
 
2.2ควำมพึงพอใจของลกูค้ำ และแรงจงูใจ 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึน้ต้องมสีิง่จงูใจ 
(motive)หรือแรงขบัดัน(drive)เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งความต้องการของแต่ละค นไม่
เหมอืนกนั ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชวีวทิยา(biological) เกิดขึ้นจาก
สภาวะตงึเครยีดเช่นความหวิกระหายหรอืความล าบากบางอย่างเป็นความต้องการทางจติวทิยา 
(psychological) เกดิจากความต้องการการยอมรบั (recognition) การยกย่อง (esteem) หรอื
การเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอทีจ่ะจงูใจใหบุ้คคล
กระท าในช่วงเวลานัน้ความต้องการกลายเป็นสิง่จงูใจเมื่อไดร้บัการกระตุ้นอย่างเพยีงพอจนเกดิ
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ความตงึเครยีดโดยทฤษฎทีีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด ม ี2 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎขีองอบัราฮมัมาส
โลว ์และทฤษฎขีองซกิมนัด ์ฟรอยด ์
 
         ทฤษฎีแรงจงูใจของมำสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
 อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวธิทีีจ่ะอธบิายว่าท าไมคนจงึถูกผลกัดนัโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณเวลาหนึ่งท าไมคนหนึ่งจงึทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
ความปลอดภยัของตนเองแต่อกีคนหนึ่งกลบัท าสิง่เหล่านัน้เพื่อให้ได้รบัการยกย่องนับถอืจาก
ผูอ้ื่น ค าตอบของมาสโลว ์คอืความต้องการของมนุษยจ์ะถูกเรยีงตามล าดบัจากสิง่ทีก่ดดนัมาก
ทีสุ่ดไปถงึน้อยทีสุ่ดทฤษฎขีองมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คอื 
        -ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพืน้ฐาน คอื อาหาร ที่
พกั อากาศ ยารกัษาโรค 
        -ความต้องการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อดเป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
-ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน 
-ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถอื 
และสถานะทางสงัคม 
       -ความต้องการใหต้นประสบความส าเรจ็ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ
สงูสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกสิง่ทุกอยา่งไดส้ าเรจ็ 
 บุคคลพยายามทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัความต้องการที่ส าคญัทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรกก่อน
เมื่อความต้องการนัน้ได้รบัความพงึพอใจความต้องการนัน้ก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุ้นให้
บุคคล 
พยายามสรา้งความพงึพอใจใหก้บัความต้องการทีส่ าคญัทีสุ่ดล าดบัต่อไปตวัอย่าง เช่น คนทีอ่ด
อยาก (ความต้องการทางกาย)จะไม่สนใจต่องานศลิปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด)หรอืไม่
ต้องการยกย่องจากผู้อื่นหรอืไม่ต้องการแมแ้ต่อากาศที่บรสิุทธิ ์(ความปลอดภยั)แต่เมื่อความ
ตอ้งการแต่ละขัน้ไดร้บัความพงึพอใจแลว้กจ็ะมคีวามตอ้งการในขัน้ล าดบัต่อไป 
 ทฤษฎีแรงจงูใจของฟรอยด ์
      ซกิมนัด์ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตัง้สมมุตฐิานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทาง
จติวทิยามสี่วนช่วยสรา้งใหเ้กดิพฤตกิรรมฟรอยดพ์บว่าบุคคลเพิม่และควบคุมสิง่เรา้หลายอย่าง
สิง่เร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิงบุคคลจึงมคีวามฝนั พูดค าที่ไม่ตัง้ใจพูดมี
อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมพีฤตกิรรมหลอกหลอนหรอืเกดิอาการวติกจรติอย่างมาก ขณะที ่
ชารณิ ี(2535) ไดเ้สนอทฤษฎกีารแสวงหาความพงึพอใจไวว้่าบุคคลพอใจจะกระท าสิง่ใดๆทีใ่หม้ี
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ความสุขและจะหลกีเลีย่งไม่กระท าในสิง่ที่เขาจะได้รบัความทุกขห์รอืความยากล าบากโดยอาจ
แบ่งประเภทความพอใจกรณนีี้ได ้3 ประเภท คอื 
 -ความพอใจดา้นจติวทิยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพงึพอใจว่า
มนุษยโ์ดยธรรมชาตจิะมคีวามแสวงหาความสุขส่วนตวัหรอืหลกีเลีย่งจากความทุกขใ์ดๆ 
 -ความพอใจเกี่ยวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวัแต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาตขิอง
มนุษยเ์สมอไป 
 -ความพอใจเกี่ยวกบัจรยิธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหา
ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้ร ับ
ผลประโยชน์ผูห้นึ่งดว้ย 
 สมชาต ิกจิยรรยง (2536, หน้า 42) ได้ใหค้วามหมายไวว้่า การบรกิารเป็นกระบวนการ
ของการปฏบิตัตินเพื่อผูอ้ื่นดงันัน้ ผู้ทีจ่ะใหก้ารบรกิารจงึควรจะมคีุณสมบตัทิี่สามารถจะอ านวย
ความสะดวกและท าตนเพื่อผูอ้ื่นอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมคีวามสุข 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 
โดยทัว่ไปการประเมนิเกี่ยวกบัความพงึพอใจมกันิยมศกึษากนัใน 2 มติ ิคอืมติคิวามพงึ

พอใจของผู้ปฏบิตังิาน (Job Satisfaction) และมติคิวามพงึพอใจในบรกิารที่ได้รบั (Service 
Satisfaction) ในการประเมนินี้เป็นการประเมนิในมติหิลงัความพงึพอใจ (Satisfaction) เป็น
ทศันคตทิี่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเหน็เป็นรูปร่างไดก้ารที่เราจะทราบว่าบุคคลมคีวามพงึ
พอใจหรอืไม่สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลบัซบัซ้อนจงึเป็นการยากที่จะวดั
ความพงึพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดัความคดิเหน็ของบุคคลเหล่านัน้
และการแสดงความคดิเหน็นัน้จะต้องตรงกบัความรูส้กึที่แท้จรงิจงึจะสามารถวดัความพงึพอใจ
นัน้ได้พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า “พงึ” เป็นค าช่วยกรยิาอื่น 
หมายความว่า “ควร” เช่น พงึใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจและค าว่า “พอ” หมายความว่า 
เท่าทีต่้องการ เต็มความต้องการ ถูกชอบเมื่อน าค าสอง ค ามาผสมกนั “พงึพอใจ” จะหมายถงึ 
ชอบใจ ถูกใจตามทีต่้องการซึง่สอดคลอ้งกบั Wolman (1973) อ้างโดย ภนิดา ชยัปญัญา (2541 
: 11) กล่าวถงึความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึทีไ่ดร้บัความส าเรจ็ตามความมุ่งหวงัและความ
ตอ้งการ 

ทฟิฟิน และ แมคคอรม์คิ (Tiffin & Mccormic, 1965: 349) กล่าวว่า ความพงึพอใจคอื 
แรงจงูใจของมนุษยท์ีถู่กก าหนดโดยความต้องการพืน้ฐาน หรอืความจ าเป็นและจะมแีรงขบัไปสู่
ปรารถนานัน้ และพยายามหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มต่อ้งการ 

มลิลนิส ์(Millins, 1985: 280) กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ทศันคตทิี่เกดิขึน้ภายในมี
ความสมัพนัธก์บัความรูส้กึของบุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ  
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ลูดอน และ บทิทา (Loudon & Bitta, 1993: 579) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัในขัน้ตอนการประเมนิความพอใจนี้ส่งผลใหเ้กดิความรูส้กึเพยีงพอจากสิง่
ที่ได้รบัและความรู้สกึเพยีงพอนี้เป็นผลมาจากการเปรยีบเทียบประสบการณ์ในอดีตกบัสิง่ที่
ไดร้บั 

มลูลนิส ์(Mullins, 1954: 397-400) ไดเ้สนอแนวคดิในการสรา้งความพงึพอใจในบรกิาร
ไดแ้ก่ 

1. การใหบ้รกิารทีเ่สมอภาค (Equitable Service) หมายถงึ การใหบ้รกิารประชาชนทุก
คนอยา่งเท่าเทยีมกนั ใชก้ฎระเบยีบและมาตรฐานการใหบ้รกิารเดยีวกนั 
 2. การให้บรกิารที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บรกิารที่ตรงเวลา
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรกิารของภาครฐัทีต่อ้งปฏบิตังิานใหต้รงเวลา 

3. การให้บรกิารอย่างเพยีงพอ (Ample Service) หมายถงึ การให้บรกิารดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ สถานที่ เวลา อย่างเพยีงพอเหมาะสม นอกจากด้านปรมิาณที่เพยีงพอแล้ว บรกิารที่
ใหแ้ก่ประชาชนตอ้งมคีุณภาพดดีว้ย 

4. การให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บรกิาร
ตลอดเวลา ไมว่่าจะสภาวะอากาศเช่นใด และดแูลจนกว่าผูป้ว่ยจะหายจากโรค 

5. การใหบ้รกิารอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถงึ การใหบ้รกิารทีม่กีาร
พฒันาคุณภาพและความสามารถมเีทคโนโลยทีี่ทนัสมัยสนองความต้องการของประชาชนอยู่
เสมอ 
 

นอแมน และ กลิ (Naumann & Giel, 1995: 218-219) เสนอแนวคดิเกี่ยวกบัความพงึ
พอใจของลูกคา้ว่า ความพงึพอใจจะขึน้กบัประสบการณ์ทีผ่่านมาในอดตี มอีงคป์ระกอบใหญ่ๆ 
3 ส่วนไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร (Quality Product & Service) ซึง่จะมอีทิธพิลต่อการ
รบัรูข้องลูกค้าเมื่อลูกค้ารบัรูว้่าสนิคา้หรอืบรกิารที่ได้มามคีุณภาพดกีจ็ะรูส้กึพอใจในสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้โดยทัว่ไปลกูคา้จะดคูุณภาพจากรายละเอยีด หรอืตวัอยา่งของสนิคา้หรอืบรกิาร 

2. ราคา (Price) เป็นส่วนประกอบที ่2 ที่จะท าให้ลูกคา้เกดิความพงึพอใจเมื่อลูกค้า
ไดเ้ปรยีบเทยีบความยุตธิรรมของราคา ลกัษณะของสนิคา้และเหน็ว่ามรีาคาทีเ่หมาะสมลูกคา้ก็
จะเกดิความพงึพอใจแต่เมือ่ลกูคา้รูส้กึว่าสนิคา้นัน้ไมเ่หมาะสมกบัราคากจ็ะเกดิความไมพ่งึพอใจ 

3. ภาพลกัษณ์ร่วม (Corporate image) เป็นส่วนประกอบที ่3 การมภีาพลกัษณ์ร่วมกนั
ควรเป็นที่รูจ้กักนัทัง้การด าเนินธุรกจิทัว่ไป การมคีุณธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม จาก
แนวคดิดงักล่าวขา้งต้นพอจะสรุปไดว้่า “ความพงึพอใจ” เป็นการแสดงความรูส้กึดใีจยนิดขีอง
เฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนทีข่าดหายไปซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัต่างๆที่
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เกีย่วขอ้งโดยปจัจยัเหล่านัน้สามารถสนองความต้องการของบุคคลทัง้ร่างกายและจติใจไดอ้ย่าง
เหมาะสมและเป็นการแสดงออกทางพฤตกิรรมของบุคคลทีจ่ะเลอืกปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ 

 
2.3กำรจดักำรเชิงกลยทุธ ์
 การจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบรหิารก าหนดทศิทางของธุรกิจ  
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในองค์การได้  เป็นการช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่
เหมาะสมใหก้บัองคก์าร  เพื่อทีจ่ะน ากลยทุธเ์หล่านัน้ไปประยุกต์ปฏบิตั ิ และควบคุมประเมนิผล
การด าเนินงานขององคก์ารได ้โดยไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะแต่องคก์ารภาครฐัหรอืภาคเอกชน กลยุทธ์
ขององคก์ารจะเป็นสิง่ส าคญัที่จะก าหนดความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์ารได ้ การท า
ความเขา้ใจและการพยายามศกึษาองค์การที่ประสบผลส าเรจ็ในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจดัการ  
จะท าให้นักบรหิารได้ทราบถงึคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้ประสบ
ความส าเรจ็  และจะตอ้งมกีารพจิารณาเลอืกกลยทุธแ์ละประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์าร  
 โดยองคก์ารจะตอ้งก าหนดและเลอืกกลยทุธท์ีด่ทีีสุ่ดทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารทีสุ่ด  ผูบ้รหิาร
ต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้  โดยใช้
ความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์การก าหนดเป็นกลยุทธ์  ทัง้นี้จะต้องค านึงถึงระดบัที่
แตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื  
 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ำร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอก
ถึงกลยุทธ์โดยรวม  และทิศทางในการแข่งขนัขององค์การว่า  องค์การจะมกีารพฒันาไปสู่
ทศิทางใด  จะด าเนินงานอย่างไร และจะจดัสรรทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอย่างไร  
เช่น  การด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร  การขยายตวัไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกนัเลย เป็นต้น 
ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น Boston 
Consulting Group Matrix, McKinsey7-SFrameworkเป็นตน้ 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)เป็นการก าหนดกลยุทธใ์นระดบัทีย่่อยลงไป  
จะมุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัขององค์การกบัคู่แข่ง  และระบุถงึวธิกีารที่องค์การจะใช้ในการ
แข่งขนั  มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของผลติภณัฑ์ให้สูงขึ้น  โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑ์ที่
คลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกลยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั  
กลยุทธ์ระดบัธุรกจิของ SBU นี้จะมุ่งการเพิม่ก าไร (Improving Profitability)  และขยายการ
เติบโต (Growth) ให้มากขึ้น  บางครัง้จึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน 
(Competitive Strategy)  ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู่ 3 กลยุทธ ์คอื การเป็นผูน้ าดา้นต้นทุนต ่า (Cost 
Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) และ การจ ากดัขอบเขตหรอืการมุ่งเน้น
หรอืการรวมศูนย(์FocusStrategy) 
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 กลยุทธ์ระดบัปฏิบติักำร (Operational Strategy)เป็นการก าหนดกลยุทธท์ี่ครอบคลุม
วธิกีารในการแขง่ขนั  แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ   มุ่งเน้นใหแ้ผนกงานตาม
หน้าที่พฒันากลยุทธ์ขึ้นมา  โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดบัองค์การและกลยุทธ์ระดบั
ธุรกจิ เช่น  แผนการผลติ  แผนการตลาด  แผนการด าเนินงานทัว่ไป  แผนการด้านทรพัยากร
บุคคล  แผนการเงนิ เป็นตน้ 
 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค  ที่
ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  โดยใชท้ฤษฎีกำรวิเครำะห ์SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรบัองค์กรหรือ
โครงการ ซึ่งช่วยผู้บรหิารก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ศีกัยภาพจากปจัจยัเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององคก์ร (หทยัรตัน์ เหล่าบุญสุข,2551) 
 1.จุดแขง็ (Strengths)หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็น
ขอ้ดทีีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มภายในของบรษิทั โดยวเิคราะหว์่า  
 - อะไรคอืความไดเ้ปรยีบทีบ่รษิทัมอียู่ 
 - คุณท าสิง่ต่างๆไดด้ขีนาดไหน (เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่) 
 -ทรพัยากรอะไรที่คุณสามารถเข้าถึงได้ (หรอืหามาได้) ในขณะที่คู่แข่งของคุณไม่ได้
สามารถหาได ้
 - ประเดน็อื่นๆทีคุ่ณเหน็ว่ามนัคอืจดุแขง็ส าหรบัธุรกจิของคุณ 

2.จดุอ่อน (Weaknesses)หมายถงึ จดุดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัภายในที่
เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะต้องหา
วธิใีนการแกป้ญัหานัน้ โดยวเิคราะหว์่า  
 - อะไรคอืสิง่ทีคุ่ณหรอืคนรอบขา้งของคุณเหน็ว่าตอ้งปรบัปรงุ 
 - อะไรทีคุ่ณยงัท าไดไ้มด่นีกั 
 - คู่แขง่ของคุณมจีดุแขง็ในดา้นไหนบา้ง (นัน่จะกลายเป็นจดุอ่อนของเรา) 
 3.โอกาส (Opportunities)หมายถงึ โอกาสซึ่งเกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดลอ้มภายนอกของบรษิทัเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกต่างจากจดุแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็เป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดทีด่จีะต้องเสาะแสวงหาอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนัน้ โดยวเิคราะหว์่า 
 - การเปลีย่นแปลงภายนอกทีม่ผีลดต่ีอธุรกจิของคุณมอีะไรบา้ง 
 - แนวโน้มทีน่่าสนใจทีคุ่ณจะตอ้งคอยจบัตาดูมอีะไรบา้ง 
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 4.อุปสรรค (Threats)หมายถงึ อุปสรรคซึ่งเกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นข้อจ ากดัที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรบักลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจดัอุปสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้ โดยวเิคราะหว์่า 
 - การเปลีย่นแปลงภายนอกอะไรบา้งทีจ่ะเป็นอุปสรรคกบัธุรกจิของคุณ  
 - คู่แขง่ของคุณ ก าลงัพยายามท าอะไรบา้ง ทีอ่าจส่งผลกระทบกบัเราในอนาคต 
 หลงัจากได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรแล้ว จงึน าทฤษฎีกำร
วิเครำะหT์OWS Matrixมาช่วยในการวเิคราะหเ์พื่อน ามาสรา้งกลยทุธต่์อไป 
 TOWS Matrix เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
มาวเิคราะห ์เพื่อน ามาสรา้งกลยทุธอ์อกมาได ้4 ทางเลอืกดงันี้ 
 1.กลยุทธเ์ชงิรุก(SO Strategy)คอืการน าจุดแขง็ทีม่อียู่ภายในองคก์รและโอกาสทีไ่ดจ้าก
สภาพแวดลอ้มภายนอกมาสรา้งรว่มกนั เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  
 2.กลยทุธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy)คอืการน าจดุแขง็ทีม่อียู่ภายในองคก์รมาลดอุปสรรคที่
เกดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมได้  
 3.กลยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy)คอืการน าโอกาสทีไ่ด้จากสภาพแวดลอ้มภายนอกมา
ลดจดุอ่อนทีไ่ดจ้ากสภาพแวดลอ้มภายใน โดยหาวธิหีรอืแนวทางในการแกไ้ขต่อไป 
 4.กลยุทธ์เชงิรบั (WT Strategy)คอืการหลกีเลี่ยงอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และลดจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรลง หรอืการแก้ไขโดยการพลกิวกิฤตให้เป็น
โอกาส 
 
2.4 ทฤษฎี Balanced Scorecard 
BalancedScorecard :BSC  หมายถงึ เครื่องมอืทีท่ าหน้าทีเ่ปลีย่นพนัธกจิ (Mission)และกล
ยุทธ์(Strategy)เป็นชุดของการวดัผลการปฏบิตังิานทีม่สี่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการวดั
และการบรหิารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเดน็ครบถ้วน ตวัเลขที่ได้จากการวดัจะท าหน้าที่วดัผล
การปฏบิตังิานขององคก์ารทีค่รอบคลุมดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไวค้รบถว้น เช่น ดา้นการเงนิ ดา้น
ลูกค้า ด้านกิจการภายใน และด้านการเรียนรู้แลการเติบโตขององค์การ (Kaplan and 
Norton,1996) 

BSC ประกอบไปด้วยมมุมอง4 ด้ำนของกำรวดั คือ  
มมุมองทำงด้ำนกำรเงิน(Financial Perspective) 
เป็นจุดร่วมของการวดัในมุมมองอื่นๆ ใน BSC ตวัชีว้ดัที่นิยมใช ้มกัจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบั  การ
เพิม่รายได้  การลดต้นทุน  การเพิม่ผลผลติ  การใช้ประโยชน์ทรพัย์สิน  การลดความเสี่ยง 
ตวัอย่างตวัชี้วดัมุมมองทางด้านการเงนิ ได้แก่มูลค่าทรพัยส์นิรวม(บาท)มูลค่าทรพัย์สนิรวม/
จ านวนพนักงาน(บาท)  รายรบั / มูลค่าทรพัย์สินรวม(%)  รายรบั / จ านวนพนักงาน(บาท)  
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ก าไร / มลูค่าทรพัยส์นิรวม(บาท) ก าไร/จ านวนพนักงาน(บาท) มลูค่าตลาด(บาท)  ผลตอบแทน
จากทรพัยส์นิ(%)  ผลตอบแทนจากการลงทุน(%)  ผลตอบแทนจากการลงทุนบุคลากร(%) 
มมุมองทำงด้ำนลกูค้ำ (Customer Perspective)  
การแข่งขนัในปจัจุบนั หวัใจอยู่ที่ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นวธิกีารคดิที่เปลี่ยน 
ความสนใจจากภายในจากทีเ่น้นผลผลติและการพฒันาเทคโนโลยมีาสู่ภายนอกในการให้ความ
สนใจต่อลูกค้า  สิง่ที่ต้องให้ความส าคญัคอื ความสามารถในการดงึดูดลูกค้าใหม่ให้เขา้มาใช้
สนิคา้บรกิาร  ความสามารถในการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ทีม่อียู่ใหย้นืยาว ความสามารถ
ในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  ผลก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากลูกคา้เมื่อหกัรายจ่ายต้นทุนในการ
บรกิารลกูคา้แลว้ตวัอยา่งตวัชีว้ดัมุมมองทางดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่  จ านวนลูกคา้(คน)ส่วนแบ่งตลาด
(%)  ยอดขายทัง้ปี / จ านวนลกูคา้(บาท)  การสญูเสยีลูกคา้(คน หรอื %)  เวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นดา้น
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้(นาท)ี  รายจา่ยทางการตลาด(บาท)ดชันีวดัความพงึพอใจลูกคา้  ดชันีวดั
ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้  จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน (เรือ่ง)  เป็นตน้ 
มมุมองทำงด้ำนกระบวนกำร  (Internal-Business – Process Perspective)   
เป็นการวดัที่ดูถงึความสมบูรณ์ของกระบวนการท างานภายในองค์การเป็นการพฒันาปรบัปรุง
กระบวนการท างานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าขององค์การ แตกต่างจากการวดัประเมนิผล
แบบเดมิทีมุ่่งเน้นประโยชน์เพื่อการควบคุมตวัอย่างตวัชีว้ดัมุมมองทางดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร / รายรบั (บาท) เวลาทีใ่ชใ้นการผลติ (นาท)ี  การส่งสนิคา้ตรงเวลา (%)  
เวลาเฉลีย่ในการตดัสนิใจ (นาท)ี 
เวลาที่ใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ (วนั)  เวลาที่นับแต่มกีารสัง่สนิค้าจนถงึการส่งสนิค้า (นาท/ี
ชัว่โมง/วนั)  เวลาที่ใช้ในการส่งของจากSupplier การปรบัปรุงการผลติ (%)ค่าใช้จ่ายด้าน IT/
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
มมุมองทำงด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต  (Learning  and  Growth  Perspective) 
เป็นการวดัองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ าคญัของ 3 มุมมองแรกเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต  และเป็น
ประโยชน์ในระยะยาวแก่องค์การมากกว่าเน้นผลเฉพาะหน้า  มอีงคป์ระกอบย่อยทีใ่ช้ในการวดั 
3 ดา้น คอื  ความสามารถของพนักงาน  ความสามารถของระบบขอ้มลูข่าวสาร  บรรยากาศที่
เอื้ออ านวยต่อการท างาน ตวัอย่างตวัชี้วดัมุมมองทางด้านลูกค้า  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายใน R&D / 
รายจา่ยทัง้หมด (บาท)ค่าใชจ้า่ยดา้นพฒันาIT / รายจา่ยทัง้หมด (บาท)  การลงทุนดา้นฝึกอบรม 
/ ลูกค้า (บาท)  การลงทุนในด้านงานวจิยั (บาท)  ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงงาน / จ านวน
พนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการพฒันาสมรรถนะ / จ านวนพนักงาน  ดชันีวดัความพงึพอใจของ
พนกังาน  ดชันีวดัภาวะผูน้ า ดชันีวดัแรงจงูใจ  สดัส่วนลกูจา้งทีอ่อกจากงาน (%) เป็นตน้ 
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ประโยชน์ท่ีองคก์รจะได้รบัจำกกำรใช้ Balanced Scorecard 
1. ช่วยใหม้องเหน็วสิยัทศัน์ขององคก์ารไดช้ดัเจน 
2. ช่วยใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์ารดขีึน้ 
3. ได้ร ับการความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ท าให้ทุกหน่วยงาน
ปฏบิตังิานได ้
สอดคลอ้งกนัตามแผน 
4. ใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานทัว่ทัง้องคก์ร 
5. ช่วยใหม้กีารจดัแบ่งงบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ ส าหรบัแต่ละกจิกรรมไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
6. เป็นการรวมแผนกลยุทธข์องทุกหน่วยงานเขา้มาไวด้ว้ยกนั ดว้ยแผนธุรกจิขององคก์าร 
ท า 
ใหแ้ผนกลยทุธท์ัง้หมดมคีวามสอดคลอ้งกนั 
7. สามารถวดัผลไดท้ัง้ลกัษณะเป็นทมีและตวับุคคล 
8. ท าใหท้ัง้องคก์ารมุง่เน้น  และ ใหค้วามส าคญัต่อกลยทุธข์ององคก์าร       โดยตอ้งให้ 
เจา้หน้าทีท่ ัว่ทัง้องคก์ารใหค้วามส าคญักบักลยทุธข์ององคก์ารมากขึน้ และเป็นเครือ่งมอื 

หนึ่งทีช่่วยในการน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ
9. ช่วยในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และ วฒันธรรมขององค์การโดยอาศยัการก าหนด
ตวัชีว้ดั 
และเป้าหมายเป็นเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเจา้หน้าที ่
10.ท าให้พนักงานเกิดการรบัรู้และเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมทีี่มาที่ไปอีกทัง้ผลของงาน
ตนเอง 
จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้ื่นและขององคก์ารอยา่งไร  
  

2.5 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สุนันท์  พืชพนัธ์ไพศาล. (2552). ท าการวิจยัคุณภาพบริการโดยศึกษา ความพึง
พอใจต่อการเข้าอบรมโครงการส่งเสริมการจดัการทีย่ ัง่ยืน ในการวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความพงึพอใจต่อการเขา้อบรมโครงการส่งเสรมิการจดัการที่ย ัง่ยนืโดยจ าแนกตาม
ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศสถานภาพสมรสอายุระดบัการศกึษาประเภทธุรกจิต าแหน่ง
งานสถานที่ตัง้ของธุรกจิและธนาคารทีใ่ชบ้รกิารเพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัของผูเ้ขา้อบรมก่อนการอบรมและผลการรบัรูจ้รงิหลงัจากทีผู่้
เข้าอบรมได้รบัการอบรมได้แก่ด้านองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ด้านการสร้างเครอืข่ายทาง
ธุรกิจด้านการบรกิารด้านความรู้สึกและด้านข้อมูลผลติภณัฑ์/บรกิารทางการเงนิเพื่อให้การ
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อบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้คือผู้เข้าอบรมโครงการ
ส่งเสรมิการจดัการที่ย ัง่ยนืจ านวนทัง้สิ้น 350รายโดยใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใช้
โปรแกรม SPSS for window version 15 เพื่อหาค่าสถติโิดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื
ค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการวเิคราะห์ความแตกต่างใช้ทดสอบค่าทกีาร
วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัแปร 2 กลุ่มการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีวการวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิคีวามแตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัน้อยทีสุ่ด
และการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยัและการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้คือผลกำรเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงควำมคำดหวงัและกำรรบัรู้จริงต่อกำรอบรมได้แก่ด้านองค์ความรู้ด้าน
ประสบการณ์ด้านการสร้างเครอืข่ายทางธุรกิจด้านการบรกิารด้านความรู้สกึและด้านข้อมูล
ผลติภณัฑ/์บรกิารทางการเงนิพบว่าผูเ้ขา้อบรมมกีารคาดหวงัต่อการอบรมแตกต่างกบัการรบัรู้
จากการอบรมทีไ่ดร้บั 
จรงิในด้านองคค์วามรูด้า้นประสบการณ์ดา้นการสรา้งเครอืข่ายทางธุรกจิดา้นความรูส้กึอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .01 และ .05 กล่าวคอืผูเ้ขา้อบรมไมพ่อใจส่วนในดา้นการบรกิารและดา้นขอ้มลู
ผลิตภณัฑ์/บรกิารทางการเงนิพบว่าผู้เข้าอบรมรู้สกึประทบัใจนอกจากนี้ กำรรบัรู้จำกกำร
อบรมท่ีได้รบัจริงมีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นต่อหลักสูตรภำยหลังกำรอบรม
โดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ไพฑูรย์  กันสิงห์ (2554 ) ท าการศึกษา ความพึงพอใจของผู้รบับริการในการ
ให้บริการงานวิชาการ ของคณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลยับูรพา  การศกึษาวจิยัครัง้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพาในการ
ใหบ้รกิารงานวชิาการของคณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยับูรพาโดยจ าแนกตามเพศและชัน้ปีที่
ศกึษากลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสติชัน้ปีที ่1 2 3 และ4 ปีการศกึษา 2543 จ านวน400 คนเครื่องมอืทีใ่ช้
เป็นแบบทดสอบซึ่งดดัแปลงจากทฤษฎีการบรกิารที่ประสบความส าเรจ็ของซทิทาลและแบรี่ 
(Zeithal and Barry) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้ t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One 
Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่(q-Statistic)ของนิวแมนคูลส ์
(Newman-Keuls) ผลการวเิคราะหพ์บว่า 1.นิสติคณะศกึษาศาสตรม์รีะดบัความพงึพอใจในการ
ให้บรกิารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพาอยู่ในระดบัปานกลาง2.นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์มรีะดบัความพงึพอใจในการให้บรกิารงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยับูรพาไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ3.นิสติคณะศึกษาศาสตร์มรีะดบั
ความพงึพอใจในการให้บรกิารงานวชิาการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพาต่างกนั
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 ผลของการศึกษาท าให้ทราบผลในการให้บรกิารงาน
วชิาการแก่นิสติที่มารบับรกิารในงานวชิาการว่ามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัใดอนัน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านการบริการของงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ให้เกิด
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
 ถมรตัน์  บุญญานิตย์(2555) ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิง
ปฏิบติัการ กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษา  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรบัปรงุคุณภาพการใหบ้รกิารและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิารอนัจะน าไปสู่การพฒันา
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศกึษาได้ด าเนินการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารซึง่เป็นผูท้ี่เขา้อบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“การสื่อสารโดยใช ้Social Media : Facebook” เมื่อวนัองัคารที่ 13 มนีาคม 2555 ณหอ้งประชุม
ส านักบรหิารยุทธศาสตรแ์ละบูรณาการการศกึษาที่ 3 ซึง่มผีูเ้ขา้อบรมจ านวนทัง้สิน้ 17 คนโดย
ท าการส ารวจความคดิเหน็จากผู ้
เขา้อบรมทุกคนเมือ่สิน้สุดการอบรมและไดร้บัแบบส ารวจกลบัคนืจ านวน 15 ฉบบัคดิเป็นรอ้ยละ 
88.2 เครื่องมอืใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสรา้งโดยกลุ่มเครอืข่ายพฒันาการศกึษาจ านวน  1 
ฉบบัประกอบดว้ย 5 ตอนดงันี้ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปตอนที่ 2 ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ตอนที ่3 ความไมพ่งึพอใจต่อการใหบ้รกิารตอนที ่4 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงการและตอนที่ 5 
ขอ้เสนอแนะอื่นๆผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าอบรมที่มต่ีอการอบรมเชงิปฏบิตัิการ  
“การสื่อสารโดยใช้ Social Media : Facebook” พบว่าภาพรวมผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจใน
การใหบ้รกิารระดบัมากเมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจระดบัมาก
ดา้นทีผู่เ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจสงูสุดคอืดา้นเจา้หน้าทีร่องลงมาตามล าดบัไดแ้ก่ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวกดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารและดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิารเมื่อพจิารณา
แต่ละดา้นพบว่าดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิารขอ้ทีไ่ดร้บัความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด
คอืประโยชน์ของเนื้อหาวชิาสามารถน าไประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงานขอ้ได้รบัความพงึพอใจ
ระดบัมากได้แก่ประโยชน์ของเอกสารประกอบการอบรมความเหมาะสมของหลกัสูตรขัน้ตอน
การประสานงานกบัเจ้าหน้าที่สบย.3 เกี่ยวกบัการอบรมมคีวามชดัเจนและความเหมาะสม
เครื่องมอืทดสอบความรู้และข้อที่ได้รบัความพึงพอใจระดบัปานกลางคอืความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการอบรมด้านวทิยากรพบว่าผู้เขา้อบรมมคีวามพงึพอใจระดบัมากทุกขอ้ขอ้ได้รบั
ความพงึพอใจสงูสุดคอืการใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการสอนความเอาใจใส่ต่อผูเ้ขา้อบรมและ
การรกัษาเวลารองลงมาได้แก่ความรอบรูใ้นเนื้อหาวชิาเทคนิคหรอืวธิกีารที่ใช้ในการถ่ายทอด
เนื้อหาและความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้ผู้เข้าอบรมเข้าใจด้านเจา้หน้าที่ของสบย .3 
พบว่าขอ้ไดร้บัความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ดคอืความเอาใจใส่กระตอืรอืรน้และความพรอ้มในการ
บรกิารและความมนี ้าใจความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ขอ้ไดร้บัความพงึพอใจระดบัมากไดแ้ก่ความสุภาพ
ยิม้แย้มแจ่มใสเป็นมติรและความรูค้วามสามารถในการบรกิารเช่นการชี้แจงการให้ค าแนะน า
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หรอืตอบขอ้สงสยัไดต้รงประเดน็เป็นประโยชน์_ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกพบว่าผูเ้ขา้อบรมมี
ความพงึพอใจระดบัมากทุกขอ้ขอ้ไดร้บัความพงึพอใจสูงสุดคอืความเหมาะสมของสถานทีอ่บรม
รองลงมาได้แก่เจ้าหน้าที่มชี่องทางเลอืกเพื่อการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบช่องทาง
ต่างๆที่ใช้ตดิต่อประสานงานมคีวามสะดวกคุณภาพของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์และคุณภาพ
ของอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  คุณภาพการใหบ้รกิารพบว่าผู้เขา้อบรมมคีวามพงึพอใจระดบัมาก
ทุกขอ้ขอ้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสุดคอืการไดร้บับรกิารทีคุ่ม้ค่าและคุม้ประโยชน์รองลงมาคอืการ
ได้รบัการบรกิารที่ตรงตามความต้องการส าหรบัความคดิเห็นของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัความรู้
เขา้ใจและทกัษะเรื่องFacebook พบว่าก่อนการอบรมมคี่าเฉลีย่ความรูเ้ขา้ใจและทกัษะระดบั
ปานกลางเมื่อเสรจ็สิน้การอบรมค่าเฉลีย่ความรูเ้ขา้ใจและทกัษะเพิม่ขึน้เป็นระดบัมากและผูเ้ขา้
อบรมเหน็ว่า Facebook ม ี
ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานดงันี้ (1)สามารถส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิเครอืข่ายความร่วมมอืใน
การพฒันางานระดบัมาก (2) ท าใหเ้กดิช่องทางการประสานงานทีส่ะดวกรวดเรว็และประหยดั
ระดบัมากและ (3) สามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างสมาชกิเครอืขา่ยระดบัมาก 
 Sung-sook Kang และคณะ (2004)ท าการศึกษาเรือ่งคุณภาพบริการและ
ผลกระทบของคุณภาพบริการทีมี่ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมความตัง้ใจของ
ผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษาโรงแรมและเรียวกงั(โรงแรมแบบดัง้เดิม)ในญีปุ่่ นพบว่าคุณภาพ
บรกิารที่นักท่องเที่ยวรบัรู้มอีิทธพิลมาจากประเภทของที่พกั และปจัจยัหลกัที่มผีลกระทบต่อ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมความตัง้ใจของผู้ใช้บริการมากที่สุดมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
กายภาพ (Physical) 2) ผลของการตดิต่อและความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ (Contact Performance) 
3)ผลของบรกิารที่ได้รบัจรงิจากพนักงาน (Encounter Performance)และ 4) ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์(Creativeness)ปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ปจัจยัดา้นกายภาพในทีน้ี่หมายถงึลกัษณะที่
พกัแบบพเิศษ คอืการพกัแรมเพยีงคนืเดยีว(one-night stay )โดยปจัจยัทัง้ 4ด้านนี้สามารถ
อธิบายความพึงพอใจได้ถึง 87 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าในการศึกษาน้ีปจัจัยด้าน
คุณภาพบรกิารทีส่่งผลกระทบอย่างมากต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ลว้นเป็นปจัจยัในมติิ
ของผลทีต่ามมาจากการได้รบับรกิาร นอกจากนี้ Sung-sook Kang และคณะ ยงัท าการศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพบรกิารโดยรวมกับ การบอกเล่าต่อให้ผู้อื่น 
(Word of mouth)กบัความตัง้ใจในการกลบัมาใชบ้รกิาร พบว่าความพงึพอใจโดยรวมมคีวาม
เกีย่วขอ้งอยา่งมากในการทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะน าไปบอกต่อใหผู้อ้ื่นและการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกี 
 Jiju Anthony และคณะ (2004)ท าการประเมนิคุณภาพบรกิารของโรงแรมในเครอืใน
ประเทศองักฤษ   โดยงานวจิยันี้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพบรกิารกบัผลการ
ด าเนินงานธุรกจิโดยใชก้รณีศกึษากลุ่มโรงแรมในประเทศองักฤษในบรเิวณทีต่่างกนั 6 แห่ง ซึง่
การประมวลผลคุณภาพบรกิารนี้ท าโดยการปรบัปรุงเครื่องมือ SERQUAL ของ Zeithaml และ
คณะ(1990)ซึ่งประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร(Tangibles) 2) ความน่าเชื่อถอื
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หรอืความไวว้างใจได้ (Reliability) 3) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 4)การ
ใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 5) การเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร (Empathy)จาก
ผลการวจิยัพบว่าการตอบสนองความต้องการ(Responsiveness)เป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ด ซึ่งจาก
การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าการใหบ้รกิารชา้เป็นปญัหาส าคญัของโรงแรมในเครอืน้ีซึง่มสีาเหตุมา
จากการทีพ่นกังานขาดความเขา้ใจในความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิาร 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำและผลกำรศึกษำ 
 
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ศึกษาเกี่ยวกบัปญัหา และการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
และกลยุทธ์องค์กรในการเพิ่มผลประกอบการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพในการ
ใหบ้รกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่นในบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยวางแผนการศกึษาคน้ควา้ 
ขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ผสมผสานกบัขอ้มลูทีต่้องศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง โดยการน าทฤษฎต่ีางๆ มา
ประยกุตใ์ช ้
 
3.1 กำรออกแบบวิจยั 
 การวจิยันี้ ออกแบบการวจิยั โดยจะท าการผสมผสานการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มูล
ปฐมภูม ิโดยการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมจิะออกแบบผสมผสานการวจิยัแบบเชงิปรมิาณโดยการ
วจิยัเชงิส ารวจ(ต่อกลุ่มลูกค้าของบรษิทั) ผสมผสานกบัการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์
เชงิลกึ (ผูบ้รหิารระดบักลาง หวัหน้าทมีเทคนิคหล่อลื่นและกลุ่มลกูคา้ทีเ่ขา้อบรม) 
 3.1.1 ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
ภายในองค์กร  ผลการด าเนินงาน แบบ 56-1  งานวจิยัต่างๆเว๊ปไซต์ของบรษิัท  ค้นคว้า
หอ้งสมดุ บทความ หนงัสอืวชิาการ  
 3.1.2ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) เป็นขอ้มลูใหม่ที่เราต้องไปศกีษาค้นคว้าหาขอ้มูล
และเกบ็เอง  โดยยงัไมม่ผีูใ้ดท าการเกบ็ขอ้มลูไว ้  
 
3.2 กำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ดว้ยวธิ ีSurvey Research แบบ Face to 
Face Interview ท าการสอบถามกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท.ทีเ่ขา้รบัการ
อบรมเชงิเทคนิคหล่อลื่น และใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์กบักลุ่มลูกค้าของผู้แทนจ าหน่าย
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท. โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 3.2.1 ลกัษณะประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกรผู้แทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท.ที่เขา้รบัการอบรมและลูกค้าของ
ผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท. 
 กำรสุ่มตวัอย่ำง  ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) คอืเป็นการ
สุ่มเลอืกจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้แทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามันหล่อลื่นปตท.ที่เขา้อบรม จ านวน 
100 คนและกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายอกี 100 คน 
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 วิธีเกบ็ข้อมูล การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวิจยัแบบเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 -ผูว้จิยัจดัท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจลกูคา้ 2 กลุ่ม  
 1.กลุ่มที่หนึ่งเป็นผู้แทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นปตท.(Dealer)ที่เข้ามาอบรม 
จ านวน 100 ชุด 
 2.กลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท. 100 ชุด  
 -แบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 200  ชุด    
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั   ใชแ้บบสอบถาม (Questionaire) เป็นเครื่องมอืในการ
สอบถามความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารต่อของส่วนเทคนิคหล่อลื่นด้าน
การจดัอบรม  ซึง่แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่1แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน สถานทีต่ ัง้ ประเภทลกูคา้ 
 ส่วนที2่ แบบสอบถามดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารน ้ามนัหล่อลื่นปตท.
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
  2.1 ปจัจยัทีค่ดิว่าผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่  
  2.2 ขอ้มลูการใหค้วามส าคญัดา้นการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลื่น 4 ดา้น 
 ส่วนที3่ ความคดิเหน็ในเรือ่งการมจีดัอบรมใหก้บักลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 
 ส่วนที่4  ปจัจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเข้ารับการอบรม/สัมมนา  โดยใช้มาตรวัดระดับ
ความส าคญัก าหนดออกเป็น 5 ระดบั แบ่งออกเป็นดงันี้ 
ตารางที่3.1แสดงมาตรวดัระดบัความส าคญัของปจัจยัที่ใช้ในการตัดสินใจเข้ารบัการอบรม/
สมัมนา 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่3.2แสดงมาตรวดัเกณฑ์การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัเฉลี่ยของปจัจยัที่ใช้ในการ
ตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 
 

ช่วงคะแนน ระดบัควำมส ำคญั 
4.21 – 5.0 ส าคญัมากทีสุ่ด 
3.41 - 4.2 ส าคญั 

ระดบัควำมส ำคญั ช่วงคะแนน 
5 ส าคญัมากทีสุ่ด 
4 ส าคญั 
3 เฉยๆ 
2 ไมค่่อยส าคญั 
1 ไมม่คีวามส าคญัเลย 
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2.61 - 3.4 เฉยๆ 
1.81 - 2.6 ไมค่่อยส าคญั 
1.0 – 1.8 ไมม่คีวามส าคญัเลย 

 ส่วนที5่ แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ห้บรกิารในการจดัอบรมของส่วนเทคนิคหล่อ
ลื่น โดยใชม้าตรวดัระดบัความพงึพอใจก าหนดออกเป็น 5 ระดบั แบ่งออกเป็นดงันี้ 
เกณฑ์การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจข้อมูลดิบที่เป็นคะแนนระดบัความพงึพอใจจากการ
ส ารวจจะถูกน ามาวเิคราะหท์างสถติ ิโดยม ี
ตารางที่3.3แสดงมาตรวดัระดบัความพงึพอใจของปจัจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจเข้ารบัการอบรม/
สมัมนา 
  
  
 
 
 
 
ตารางที่3.4แสดงมาตรวดัเกณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยของปจัจยัที่ใช้ในการ
ตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 
 

ช่วงคะแนน ระดบัควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.0 พอใจมาก 
3.41 - 4.2 พอใจ 
2.61 - 3.4 เฉยๆ 
1.81 - 2.6 ไมพ่อใจ 
1.0 – 1.8 ไมพ่อใจมาก 

 
 3.2.3 วิธีวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้  เป็นการน าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบ
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิตแิละกรณีนี้จะใช้สถิติเชิงบรรยำยหรือ
สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม  สถติิ
เชงิบรรยายหรอืสถติเิชงิพรรณนา(Descriptive Statistics) เป็นสถติทิี่บรรยายคุณลกัษณะของ
สิง่ทีต่อ้งการศกึษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  ซึง่อาจเป็นกลุ่มเลก็หรอืกลุ่มใหญ่กไ็ด ้ ผลที่
ไดจ้ากการศกึษาไม่สามารถน าไปอ้างองิถงึกลุ่มประชากร (Population group) สถติทิีใ่ชใ้นการ
บรรยายหรอืพรรณนาคุณลกัษณะของข้อมูล   ได้แก่  ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ 
(Percentage)   ค่าเฉลีย่ (Mean : X) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D)โดย
ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไป เช่น เพศ อายุ การศึกษาต าแหน่งงาน 

ระดบัควำมพึงพอใจ ช่วงคะแนน 
5 พอใจมาก 
4 พอใจ 
3 เฉยๆ 
2 ไมพ่อใจ 
1 ไมพ่อใจมาก 
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สถานที่ตัง้ของธุรกจิ ซึง่จะใช้การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ มาใช้ในการค านวณส่วนขอ้มูลความ
พึงพอใจของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์และบริการใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานในการค านวณ 

3.2.4 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ข้อมลูลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์
 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย
(Dealer) 2.กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย โดยจ าแนกลกัษณะขอ้มลูทางประชากรศาสตร์
ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน สถานทีต่ ัง้ของธุรกจิ โดยผล
การวเิคราะหเ์ป็นดงันี้ 
 กลุ่มผูแ้ทนจ ำหน่ำย(Dealer) 
 เพศ : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มจี านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74 และเพศหญงิ มจี านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
26 
 อำย ุ : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุ 31-40 ปี มจี านวน
มากทีสุ่ดเท่ากบั 47คน คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมาคอืผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ 41-50 ปี มี
จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33,อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มจี านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ11 และอายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไป  มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 เป็นตน้ 
 ระดบักำรศึกษำ :จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบั
การศกึษาระดบัปรญิญาตรมีจี านวนมากทีสุ่ด เท่ากบั 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาผูต้อบ
แบบสอบถามมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 และล าดบั
สุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ
12 เป็นต้น 
 ต ำแหน่งงำนของท่ำน : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ี
ต าแหน่งพนกังานขายมจี านวนมากทีสุ่ด เท่ากบั 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมา มตี าแหน่ง
พนกังานบรกิารดา้นเทคนิค มจี านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 และล าดบัสุดทา้ยมตี าแหน่ง
เป็นเจา้ของกจิการมจี านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 เป็นตน้ 
 สถำนท่ีตัง้ของธรุกิจ : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถาน
ทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ทีภ่าคกลางมจี านวนมากทีสุ่ด เท่ากบั 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29  รองลงมามี
สถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยูท่ีก่รุงเทพและปรมิณฑลมจี านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 ล าดบัต่อมา
มสีถานทีต่ ัง้อยูท่ีภ่าคใตม้จี านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 ล าดบัต่อมามสีถานทีต่ ัง้อยูท่ีภ่าค
ตะวนัออกมจี านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 และล าดบัสุดทา้ยมสีถานทีต่ ัง้อยูท่ี่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัตกซึง่มจี านวนเท่ากนั คอื 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 เป็นตน้ 
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 สรปุไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer) จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มอีายุ 31-40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี เป็นพนกังานขาย และมสีถานทีต่ ัง้ของ
ธุรกจิอยูท่ีภ่าคกลาง และกรุงเทพมหานคร-ปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ 
 กลุ่มลกูค้ำของผู้แทนจ ำหน่ำย 
 เพศ : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้หมด 100 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มจี านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 และเพศหญงิ มจี านวน 45 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 45  
 อำย ุ : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ 31-40 ปี มจี านวน
มากทีสุ่ดเท่ากบั 42คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 รองลงมาคอืผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ 41-50 ปี มี
จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24,อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มจี านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 22, อายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไป มจี านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 เป็นตน้ 
 ระดบักำรศึกษำ :จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรมีจี านวนมากทีสุ่ด เท่ากบั 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78 รองลงมาผูต้อบ
แบบสอบถามมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 และล าดบั
สุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 
เป็นตน้ 
 ต ำแหน่งงำนของท่ำน : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ี
ต าแหน่งเป็นพนกังานขายมจี านวนมากทีสุ่ด เท่ากบั 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมามี
ต าแหน่งเป็นพนกังานบรกิารดา้นเทคนิคมจี านวน 38 คนคดิเป็นรอ้ยละ 38 และล าดบัสุดทา้ยมี
ต าแหน่งเป็นเจา้ของกจิการมจี านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 เป็นตน้ 
 สถำนท่ีตัง้ของธรุกิจ : จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถาน
ทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ทีภ่าคกลางมจี านวนมากทีสุ่ด เท่ากบั 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 รองลงมามี
สถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยูท่ีก่รุงเทพและปรมิณฑลมจี านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 ล าดบัต่อมา
มสีถานทีต่ ัง้อยูท่ีภ่าคตะวนัออกมจี านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 ล าดบัต่อมามสีถานทีต่ ัง้อยูท่ี่
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตกมจี านวนเท่ากนัคอื 12 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 12 ตามล าดบั และล าดบัสุดทา้ยมสีถานทีต่ ัง้อยู่ทีภ่าคใต ้มจี านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ11 
เป็นตน้ 
  สรปุไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มอีาย ุ31-40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานขาย และมสีถานทีต่ ัง้ของ
ธุรกจิอยูท่ีภ่าคกลาง และกรุงเทพมหานคร-ปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ 
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 ปจัจยัทีผู่ต้อบแบบสอบถามคดิว่าผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือ
คู่แขง่ เรยีงล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย 5 อนัดบั โดยผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ 2 
กลุ่มลกูคา้เป็นดงันี้(รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข) 
 
 กลุ่มผูแ้ทนจ ำหน่ำย(Dealer) 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าอนัดบัท่ี1คอืคุณภาพน ้ามนัเครือ่ง มจี านวน 44 คน คดิ
เป็นคะแนน 220 คะแนน อนัดบัท่ี2คอืยีห่อ้สนิคา้ (น่าเชื่อถอื เป็นทีน่ิยม ไดม้าตรฐาน) มี
จ านวน 30 คน คดิเป็นคะแนน 120 คะแนน อนัดบัท่ี3 คอืราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มจี านวน 
36 คน คดิเป็นคะแนน 108 คะแนน อนัดบัท่ี4 คอืความดงึดดูของรายการส่งเสรมิการขาย
(โปรโมชัน่ ของแถม/ลดราคา)มจี านวน 54 คน คดิเป็นคะแนน 108 คะแนน และอนัดบัท่ี5คอื
ความดงึดดูของภาชนะ/บรรจภุณัฑ ์มจี านวน 59 คน คดิเป็นคะแนน 59 คะแนน 
 กลุ่มลกูค้ำของผู้แทนจ ำหน่ำย 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าอนัดบัท่ี1คอืคุณภาพน ้ามนัเครือ่ง มจี านวน 52 คน คดิ
เป็นคะแนน 260 คะแนน อนัดบัท่ี2คอืยีห่อ้สนิคา้ (น่าเชื่อถอื เป็นทีน่ิยม ไดม้าตรฐาน) มี
จ านวน 49 คน คดิเป็นคะแนน 196 คะแนน อนัดบัท่ี3 คอืราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มจี านวน 
54 คน คดิเป็นคะแนน 162 คะแนน อนัดบัท่ี4 คอืความดงึดดูของรายการส่งเสรมิการขาย
(โปรโมชัน่ ของแถม/ลดราคา)มจี านวน 83 คน คดิเป็นคะแนน 166 คะแนน และอนัดบัท่ี5คอื
ความดงึดดูของภาชนะ/บรรจภุณัฑ ์มจี านวน 99 คน คดิเป็นคะแนน 99 คะแนน 
 ปจัจยัดา้นความส าคญัในการใหบ้รกิารของส่วนเทคนิคหล่อลื่น 4 ดา้น เรยีงล าดบั
ความส าคญัจากมากไปน้อย 4 อนัดบัโดยผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ 2 กลุ่มลูกคา้เป็นดงันี้ 
(รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข) 
 กลุ่มผูแ้ทนจ ำหน่ำย(Dealer) 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าอนัดบัท่ี1คอืดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ข
ปญัหาเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น มจี านวน 40 คน คดิเป็นคะแนน 160 คะแนน อนัดบัท่ี
2คอืดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ มจี านวน 34 คน คดิเป็นคะแนน 
102 คะแนน อนัดบัท่ี3 คอืดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้น
เทคนิคหล่อลื่น มจี านวน 56 คน คดิเป็นคะแนน112คะแนน และอนัดบัท่ี4 คอืดา้นการ
ใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนามของน ้ามนัหล่อลื่นตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิมจี านวน 70 
คน คดิเป็นคะแนน 70 คะแนน  
 กลุ่มลกูค้ำของผู้แทนจ ำหน่ำย 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่าอนัดบัท่ี1คอืด้านการให้บรกิารค าแนะน าและการแก้ไข
ปญัหาเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น มจี านวน 60 คน คดิเป็นคะแนน 240 คะแนน อนัดบัท่ี
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2คอืดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลื่น มจี านวน 59 
คน คดิเป็นคะแนน 177 คะแนน อนัดบัท่ี3 คือด้านการให้บรกิารวเิคราะห์ผลทดสอบ
น ้ามนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ มจี านวน 45 คน คดิเป็นคะแนน 90 คะแนน และอนัดบัท่ี4 คอืดา้นการ
ใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนามของน ้ามนัหล่อลื่นตวัใหม่ก่อนใชง้านจรงิมจี านวน 80 
คน คดิเป็นคะแนน 80 คะแนน 
 ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทีส่นใจหรอืไม่สนใจ
เขา้รว่มรบัการอบรมกบัทางเทคนิคหล่อลื่น 
 กล่าวคอื จากเดมิเรามกีารจดัอบรมให้กบักลุ่มผู้แทนจ าหน่าย(Dealer) เพยีงกลุ่มเดยีว
เท่านัน้ ในอนาคตซึ่งถ้ากลุ่มลูกค้าของผู้แทนจ าหน่ายสนใจเขา้รบัการอบรม ทางส่วนเทคนิค
หล่อลื่นจะมกีารจดัอบรมใหก้บักลุ่มลกูคา้กลุ่มนี้ โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุไดด้งันี้ 
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มของลูกค้าผู้แทนจ าหน่าย
ทัง้หมด 100 คน มคีวามสนใจเขา้รว่มรบัการอบรมจ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ100  
  
ปัจจยัท่ีใช้ในกำรตดัสินใจเข้ำรบักำรอบรม/สมัมนำของผูแ้ทนจ ำหน่ำย(Dealer) 
 เกณฑก์ารวเิคราะหร์ะดบัความส าคญัโดยเฉลีย่ เป็นดงันี้ 
ตารางที่3.5แสดงมาตรวดัเกณฑ์การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัเฉลี่ยของปจัจยัที่ใช้ในการ
ตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

ช่วงคะแนน ระดบัควำมส ำคญั 
4.21 – 5.0 ส าคญัมากทีสุ่ด 
3.41 - 4.2 ส าคญั 
2.61 - 3.4 เฉยๆ 
1.81 - 2.6 ไมค่่อยส าคญั 
1.0 – 1.8 ไมม่คีวามส าคญัเลย 

 
ตารางที ่3.6 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเขา้
รบัการอบรม / สมัมนาของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มผู้แทนจ าหน่าย(Dealer)ที่เข้ารบัการ
อบรม 

กำรตดัสินใจ X S.D. ระดบัควำมส ำคญั 
ด้ำนควำมเป็นรปูธรรมของบริกำร (Tangibility)    
หวัขอ้หลกัสตูร/เนื้อหาการอบรม/สมัมนา 4.37 0.65 ส าคญัมากทีสุ่ด 
จ านวนคนในการเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 3.35 0.8919 เฉยๆ 
ด้ำนควำมเช่ือถือไว้วำงใจ  (Reliability)    
ความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัทีจ่ดัอบรม 4.21 0.856 ส าคญัมากทีสุ่ด 
การประชาสมัพนัธข์า่วสารในการเขา้ร่วมอบรม/สมัมนา 3.46 0.958 ส าคญั 
ด้ำนกำรตอบสนองต่อลูกค้ำ  (Responsiveness)    
สถานทีใ่นการจดัอบรม/สมัมนา 3.59 0.8657 ส าคญั 
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ช่วงระยะเวลาในการจดัอบรม/สมัมนา 3.81 0.748 ส าคญั 
ด้ำนกำรให้ควำมเช่ือมัน่ต่อลูกค้ำ  (Assurance)    
ความเชีย่วชาญของวทิยากรผูเ้ขา้บรรยายอบรม/สมัมนา 4.61 0.6013 ส าคญัมากทีสุ่ด 

จากตารางที ่3.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเขา้รบัการ
อบรมในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน  
ให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสดุคือ 

- ด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ในหวัข้อหลกัสูตร/เนื้อหาการอบรม/สมัมนา 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37  

 
- ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจ ในหวัขอ้ความน่าเชื่อถอืของสถาบนัทีจ่ดัอบรม ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.21  
- ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ในหวัขอ้ความเชีย่วชาญของวทิยากรผูเ้ขา้บรรยาย

อบรม/สมัมนา ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 
ควำมพึงพอใจในคณุภำพบริกำรในด้ำนต่ำงๆในกำรอบรมของผูแ้ทนจ ำหน่ำย(Dealer) 
เกณฑก์ารวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ เป็นดงันี้ 
ตารางที่3.7แสดงมาตรวดัเกณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยของปจัจยัที่ใช้ในการ
ตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 3.8 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจ
คุณภาพบริการในด้านต่างๆของการอบรมของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มผู้แทนจ าหน่าย
(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม สรปุไดด้งันี้ 

 

หวัข้อกำรประเมิน X S.D. ระดบัควำมพึง
พอใจ 

ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีเสมอภำค/ควำมเป็นมำตรฐำน  (Equitable  Service)    
เนื้อหาหลกัสตูรในการอบรม/สมัมนาตรงกบัความตอ้งการของท่าน 3.6 0.9 พอใจ 
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนี้ทีไ่ดร้บัจากการเขา้อบรม/สมัมนา 3.29 0.99 เฉยๆ 
ความสามารถในการน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชก้บังาน 3.31 0.83 เฉยๆ 
มนุษยสมัพนัธ(์กริยิา มารยาท วาจา)ของพนกังานรบัลงทะเบยีน 4.09 0.75 พอใจ 
ความรอบรู ้/ เชีย่วชาญ / ประสบการณ์ของวทิยากรในหวัขอ้ทีบ่รรยาย 3.8 1.00 พอใจ 
ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเขา้ใจงา่ย 2.95 1.00 เฉยๆ 
มนุษยสมัพนัธข์องวทิยากรทีม่ต่ีอผูเ้ขา้อบรม/สมัมนา 3.77 0.84 พอใจ 

ช่วงคะแนน ระดบัควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.0 พอใจมาก 
3.41 - 4.2 พอใจ 
2.61 - 3.4 เฉยๆ 
1.81 - 2.6 ไมพ่อใจ 
1.0 – 1.8 ไมพ่อใจมาก 
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ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีตรงเวลำ(Timely Service)    
ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม/สมัมนา 2.35 0.77 ไมพ่อใจ 
จ านวนวนัในการจดัการอบรม/สมัมนาในแต่ละครัง้ 2.03 0.81 ไมพ่อใจ 
การตรงต่อเวลาของวทิยากรผูใ้หก้ารอบรม/สมัมนา 3.85 0.68 พอใจ 
ความเหมาะสมของเวลาพกัเบรกทีม่ใีหผู้เ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนา 3.57 0.92 พอใจ 
ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ(Ample Service)    
เอกสารประกอบการอบรม/สมัมนา มเีนื้อหาครบถว้นชดัเจนเขา้ใจงา่ยและเพยีงพอ
ต่อจ านวนผูเ้ขา้อบรม 

2.48 0.969 ไมพ่อใจ 
 

ความเหมาะสม/ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ต่างๆทีน่ ามาใชใ้นการ
อบรม/สมัมนา 

3.12 0.82 เฉยๆ 

ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเพือ่เขา้รบัการอบรม/สมัมนา 3.53 0.96 พอใจ 
ความสะดวกรวดเรว็ในการรบัลงทะเบยีน 3.72 0.91 พอใจ 
การอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม/สมัมนา 3.81 0.88 พอใจ 
จ านวนและรปูแบบการจดัเรยีงโต๊ะ-เกา้อี้ส าหรบัการอบรม/สมัมนามคีวามเหมาะสม
และเพยีงพอต่อผูเ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

3.63 0.837 พอใจ 

ความพงึพอใจต่ออาหารและเครือ่งดืม่ต่างๆ 3.92 0.88 พอใจ 
ความพงึพอใจต่อสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มในการจดัอบรม/สมัมนา 3.92 0.97 พอใจ 
ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง(Continuous Service)    
กระบวนการ/ขัน้ตอนการด าเนินงานจดัอบรม/สมัมนามคีวามเหมาะสมและไม่
ยุ่งยาก 

3.93 0.832 พอใจ 

จ านวนครัง้ในการจดัอบรม/สมัมนา  2.12 0.79 ไมพ่อใจ 
ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ(Progressive Service)    
บุคลกิของวทิยากร 3.8 0.64 พอใจ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 3.4 0.88 เฉยๆ 
ความเหมาะสมในการใชส้ือ่ประกอบการบรรยาย 3.22 0.894 เฉยๆ 
การสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมสี่วนรว่ม 3.45 0.81 พอใจ 
การยกตวัอย่างประกอบการบรรยายใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 2.94 1.01 เฉยๆ 
การตอบค าถามทีช่ดัเจนและตรงประเดน็ 3 1.1192 เฉยๆ 

 
จากตารางที่ 3.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายจ านวน 100 คน มี

ความพงึพอใจในดา้นต่างๆของการเขา้รบัการอบรมเป็นดงันี้ 
 ดา้นการใหบ้รกิารทีเ่สมอภาค/ความเป็นมาตรฐาน 

  หวัขอ้เรื่องเนื้อหาหลกัสูตรในการอบรม/สมัมนาตรงกบัความต้องการของท่าน อยู่ใน
ระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.6 
   หวัข้อเรื่องมนุษยสมัพนัธ์(กิรยิา มารยาท วาจา)ของพนักงานรบัลงทะเบยีน อยู่ใน
ระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 
 หวัขอ้เรือ่งความรอบรู ้/ เชีย่วชาญ / ประสบการณ์ของวทิยากรในหวัขอ้ทีบ่รรยาย อยู่
ในระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8 
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 หวัขอ้เรื่องมนุษยสมัพนัธข์องวทิยากรที่มต่ีอผูเ้ขา้อบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัพงึพอใจ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 
 ดา้นการใหบ้รกิารทีต่รงเวลา 
 หวัขอ้เรื่องการตรงต่อเวลาของวทิยากรผู้ให้การอบรม /สมัมนา อยู่ในระดบัพงึพอใจ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 
 หวัขอ้เรื่องความเหมาะสมของเวลาพกัเบรกที่มใีห้ผู้เขา้รับการอบรม/สมัมนา อยู่ใน
ระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 
 ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ 
 หวัขอ้เรื่องความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเพื่อเขา้รบัการอบรม /สมัมนาอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 
 หวัข้อเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการรบัลงทะเบียน อยู่ในระดบัพึงพอใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 
 หวัข้อเรื่องการอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัพงึพอใจ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 
 หวัขอ้เรื่องจ านวนและรูปแบบการจดัเรยีงโต๊ะ-เก้าอี้ส าหรบัการอบรม/สมัมนามคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอต่อผู้เขา้รบัการอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.63 
 หวัข้อเรื่องความพงึพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มต่างๆอยู่ในระดบัพงึพอใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 
 หวัขอ้เรื่องความพงึพอใจต่อสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มในการจดัอบรม/สมัมนาอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 
 ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนือ่ง 
 หวัขอ้เรื่องกระบวนการ / ขัน้ตอนการด าเนินงานจดัอบรม/สมัมนามคีวามเหมาะสม
และไมยุ่ง่ยาก อยูใ่นระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 
 ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งกา้วหน้า 
 หวัขอ้เรือ่งบุคลกิของวทิยากร อยูใ่นระดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 
 หวัขอ้เรื่องการสรา้งบรรยากาศให้ผู้เขา้รบัการอบรมมสี่วนร่วม อยู่ในระดบัพงึพอใจ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 
 
ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีผู้เข้ำอบรมไม่พึงพอใจมีดงัน้ี 
 ดา้นการใหบ้รกิารทีต่รงเวลา 
 หวัขอ้เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม /สมัมนา อยู่ในระดบัไม่พงึ
พอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.35 
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 หวัขอ้เรือ่งจ านวนวนัในการจดัอบรม/สมัมนาในแต่ละครัง้ อยู่ในระดบัไม่พงึพอใจ โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.03 
 ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ 
 หวัขอ้เรือ่งเอกสารประกอบการอบรม/สมัมนา มเีนื้อหาครบถว้นชดัเจนเขา้ใจง่าย และ
เพยีงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้อบรม อยูใ่นระดบัไมพ่งึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.48 
 ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนือ่ง 
 หวัขอ้เรื่องจ านวนครัง้ในการจดัอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัไม่พงึพอใจ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.12 
ตารางที ่3.9สรุปปจัจยัต่างๆทีลู่กคา้ไม่พงึพอใจในดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรมของลูกคา้ตวัแทน
จ าหน่าย โดยแบ่งตามประเภทต าแหน่งงาน เป็นดงันี้ 
ต ำแหน่งงำน                                    
 

หวัข้อกำรประเมิน 

เจ้ำของกิจกำร พนักงำนขำย พนักงำนเทคนิค 
คะแนนเฉล่ีย 

(X) 
อนัดบั คะแนนเฉล่ีย 

(X) 
อนัดบั คะแนนเฉล่ีย 

(X) 
อนัดบั 

ควำมเหมำะสมของ
ระยะเวลำท่ีใช้ในกำร
อบรม/สมัมนำ 

2.19 3 2.3 3 2.5 3 

จ ำนวนวนัในกำรจดั
อบรม/สมัมนำในแต่ละ
ครัง้ 

1.9 1 2 1 2.2 2 

เอกสำรประกอบกำร
อบรม/สมัมนำมีเน้ือหำ
ครบถ้วนชดัเจนเข้ำใจ
ง่ำยและเพียงพอต่อ
จ ำนวนผูเ้ข้ำอบรม 

 
- 

 
- 

 
2.29 

 
2 

 
2.6 

 
4 

จ ำนวนครัง้ในกำรจดั
อบรม/สมัมนำ 

2 2 2.32 4 2 1 

 
 จากตารางที่ 3.9 สรุปได้ว่าปญัหาด้านความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มต่ีอด้านการ
ใหบ้รกิารจดัอบรมโดยแยกออกเป็นประเภทของต าแหน่งงาน มผีลออกมาดงันี้ 
เจ้ำของกิจกำร 
ด้านการให้บรกิารที่ตรงเวลา หวัข้อที่ลูกค้าไม่พงึพอใจมากที่สุดคอื จ านวนวนัในการจดัการ
อบรม/สมัมนาในแต่ละครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.9  
พนักงำนขำย 
ด้านการให้บรกิารที่ตรงเวลา หวัข้อที่ลูกค้าไม่พงึพอใจมากที่สุดคอื จ านวนวนัในการจดัการ
อบรม/สมัมนาในแต่ละครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.00 
พนักงำนเทคนิค 



55 
 

ด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง หวัข้อที่ลูกค้าไม่พงึพอใจมากที่สุดคอื จ านวนครัง้ในการจัด
อบรม/สมัมนา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.00 
 ข้อสรปุ ผลกำรวิจยัเชิงส ำรวจท่ีน ำมำใช้ในกำรก ำหนดกลยทุธธ์รุกิจ 
  จากขอ้มลูผลการวจิยัเชงิส ารวจ พบขอ้สรุปทีจ่ะน ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธธ์ุรกจิ คอื

ลกูคา้ในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทีเ่ขา้รบัการอบรมไมพ่งึพอใจดา้นจ านวนครัง้ในการจดัอบรมทีม่กีาร

จดัอบรมน้อยครัง้เกนิไปไม่เพยีงพอต่อความต้องการทีลู่กค้าอยากใหม้ ีลูกค้าอยากใหม้กีารจดั

อบรมให้บ่อยขึ้นเพื่อจะได้มคีวามรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและสามารถน า ไป

แนะน าต่อกับลูกค้าของตนได้อย่างถูกต้องในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป และด้านช่วง

ระยะเวลาในการจดัอบรมกบัเนื้อหาการบรรยาย ลูกคา้อยากใหม้คีวามสมัพนัธก์นั กล่าวคอืควร

จะมเีนื้อหาที่พอดกีบัเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละครัง้ที่มกีารจดัอบรม ไม่ควรมเีนื้อหาที่อดัแน่น

จนเกินไปท่ามกลางเวลาที่มจี ากดั ซึ่งจะท าให้ลูกค้าไม่สามารถเก็บรายละเอยีดที่ได้รบัไปได้

ครบถ้วน ลูกค้าจะเกดิความลา้และรบัขอ้มูลความรูไ้ดอ้ย่างไม่เตม็ที่  ลูกค้าจงึอยากให้มกีารจดั

ความเหมาะสมของเรือ่งเวลาในการจดัอบรมในแต่ละครัง้กบัเนื้อหาทีต่อ้งการบรรยาย เป็นตน้ 

 สรปุข้อเสนอแนะ ของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายทีเ่ขา้รบัการอบรมเชงิเทคนิคหล่อ
ลื่น ลกูคา้ไดม้กีารออกความคดิเหน็ความพงึพอใจในดา้นการใหบ้รกิารเขา้รบัการอบรมของส่วน
เทคนิคหล่อลื่นคอื  
 1.เนื้อหาในการอบรมค่อนขา้งเยอะและแน่นเกนิไป ประกอบกบัเวลาในการจดัอบรม
แต่ละครัง้ไม่เพยีงพอต่อเนื้อหาของการอบรมในแต่ละครัง้ ท าให้ลูกค้าไม่ได้รบัขอ้มูลความรู้ที่
ครบถว้นตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ 
 2.ความยากของเนื้อหาที่อบรม ซบัซ้อนด้านการใช้ภาษา ท าให้ยากต่อความเขา้ใจ 
เอกสารไมค่่อยชดัเจน เกดิอุปสรรคในการอ่าน 
 3.อยากให้มกีารจดัเอกสารการอบรมเชงิเทคนิคเป็นรปูเล่มฉบบัสมบูรณ์ ให้ดงึดูดใน
การเรยีนมากกว่านี้ 
 4.อยากให้มกีารจดักจิกรรมเล่นเกมส์ช่วงพกัเบรกให้กบัผูเ้ขา้อบรมเพื่อที่จะไม่ท าให้
บรรยากาศในหอ้งเรยีนดเูรยีบง่ายเกนิไป 
 5.ดา้นสื่อและอุปกรณ์ในการจดัการบรรยายไม่เหมาะสมกบัหอ้งหรอืสถานทีใ่นการจดั
อบรม 
 6.อยากให้มกีารจดัช่วงเวลาในการจดัอบรมให้ลูกค้าได้เลอืกตามความเหมาะสมของ
ลกูคา้แต่ละราย 
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 7.อยากให้มกีารจดัอบรมให้กับลูกค้าบ่อยๆ เพื่อจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา และสามารถเลอืกสถานที่ในการจดัอบรมตามความเหมาะสมและความสะดวกของ
ลกูคา้ได ้ 
 8.อยากใหม้กีารจดัอบรมทุกครัง้เมือ่มกีารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ สู่ตลาด  
 9.อยากใหม้กีารจดัอบรมใหก้บักลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายอกีกลุ่มหนึ่งดว้ย 
 
 ในการตอบแบบสอบถามส่วนที่3 ผูต้อบแบบสอบถามคดิว่าควรจะมกีารจดัอบรมใหก้บั

กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรงดว้ยเช่นกนั เพราะเดมิทางหน่วยงานมกีารจดัอบรมให้กบั

กลุ่มผู้แทนจ าหน่ายเพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้และผูแ้ทนจ าหน่ายจะน าความรูท้ี่ได้จากทางทมีงาน

ไปบรรยายต่ออกีทางหนึ่ง ซึ่งเป็นความรูท้ีไ่ดร้บัถ่ายทอดมาอกีต่อหนึ่ง ความรูท้ีไ่ด้อาจไม่แน่น

พอหรือครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้องตามความต้องการ  ดังนัน้ทางกลุ่มลูกค้าของผู้แทน

จ าหน่ายจงึอยากให้ทางหน่วยงานทีมอบรมเปิดการจดัอบรมเฉพาะกบัทางลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย

เช่นกนั เพื่อจะไดเ้ป็นการน าความรูท้ีไ่ดม้าประยุกต์ใชแ้ละเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็น

การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์รและเพิม่ยอดการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นต่อไป

และลกูคา้เกดิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารสงูสุด 

 
3.3 กำรวิจยัเชิงคณุภำพ(QualitativeResearch) ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ(Depth Interview 
Research) โดยท าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบักลาง ผูบ้รหิารระดบัล่างหรอืหวัหน้าทมีของส่วน
งานการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลื่น ปตท. และกลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้รบัการบรกิารของส่วนเทคนิคหล่อ
ลื่น 

3.3.1 สรปุผลกำรสมัภำษณ์ผูบ้ริหำรระดบักลำง (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ค) 
 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบักลาง ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการส่วนการตลาดและ
เทคนิคหล่อลื่น ไดข้อ้สรปุดงันี้คอื องคก์รของปตท.เป็นองคก์รทีด่ าเนินงานธุรกจิดา้นปิโตรเลยีม
ครบ ตัง้แต่ตน้น ้า ถงึปลายน ้ามแีบรนดท์ีแ่ขง็แกร่งและมภีาพลกัษณ์ทีด่มีาโดยตลอดดว้ยความมี
ชื่อเสยีงท าให้ปตท. ได้รบัการยอมรบัเสมอมาปตท.ได้แบ่งธุรกจิออกเป็นหลายธุรกจิด้วยกนัที่
ช่วยเพิม่ศกัยภาพด้านการด าเนิน  งานให้กบับรษิทัฯ ซึ่งธุรกจิน ้ามนัก็เป็นด้านหนึ่งที่สามารถ
เพิม่ศกัยภาพและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์รอกีดว้ย ในขณะเดยีวกนัผลกระทบทีเ่กดิจาก
ราคาน ้ามนัในตลาดโลกที่สูงขึน้ เป็นผลท าให้ต้นทุนดา้นการน าเขา้น ้ามนัดบิมอีตัราทีสู่ง ส่งผล
กระทบมายังการด าเนินงานของบริษัทฯและธุรกิจน ้ ามันหล่อลื่นก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี
ผลกระทบ ซึ่งเมื่อราคาน ้ามนัในตลาดโลกสูงขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็ต้องเพิม่มากขึน้แทน 
ดา้นการผลติกม็ตีน้ทุนทีส่งูขึน้ ทุกอยา่งถูกกระทบไปหมด ดงันัน้ทางผูบ้รหิารจงึไดม้กีารประชุม
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เพื่อแกป้ญัหากบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ โดยในอนาคตทางองคก์รจะมกีารเพิม่ขยายผลติภณัฑอ์อก
ไปสู่ต่างประเทศมากขึน้ เพิม่การออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ เน้นการเพิม่ความพงึพอใจในคุณภาพ
ดา้นการใหบ้รกิารมากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สงูสุด 

3.3.2ส รุ ป ผล ก ำ ร สัม ภ ำษ ณ์ ผู้ บ ริ ห ำ ร ร ะ ดับ ป ฏิ บั ติ ง ำ น /ร ะ ดับ ห น้ ำ ท่ี                                                             
(รำยละเอียดตำมภำคผนวก ค) 

 ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น แบ่งเป็นดา้นผลติภณัฑท์ีท่ าหน้าทีข่ายโปร
ดกัส์ซึง่มสี่วนการตลาดเป็นผูดู้แล โดยผลติภณัฑแ์บ่งออกเป็นผลติภณัฑป์ระเภทยานยนต์และ
ประเภทอุตสาหกรรม แต่ส่วนด้านการบริการท าหน้าที่ในการซพัพอร์ตหรือการให้ความรู้
เกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นให้กบัลูกคา้โดยมสี่วนเทคนิคหล่อลื่นเป็นผู้ดูแล การวดัความ
พงึพอใจของลูกคา้ โดยการบรกิารด้านเทคนิคจะมทีัง้การบรกิารก่อนและหลงัการขาย ซึง่เป็น
การให้ข้อมูลในด้านผลติภณัฑต่์างๆเกี่ยวกบัน ้ามนัหล่อลื่นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตวั
ผลติภณัฑ ์และเขา้ใจหรอืรูถ้งึคุณสมบตัใินตวัผลติภณัฑต่์างๆสามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
และบรกิารหลงัการขายเพื่อใหล้กูคา้ไดส้ามารถถามค าถามทีล่กูคา้อยากทราบหรอืไม่เขา้ใจ หรอื
มปีญัหาเมื่อซื้อน ้ามนัหล่อลื่นของทางเราไปใช้แล้ว ซึ่งความพงึพอใจของลูกค้าไม่ได้ขึน้อยู่กบั
คุณภาพของผลติภณัฑเ์พยีงอย่างเดยีวแต่ขึน้อยู่กบัการให้บรกิารของทางด้านเทคนิคหล่อลื่น
ควบคู่กนัไปดว้ย โดยส่วนเทคนิคหล่อลื่นแบ่งดา้นการบรกิารออกเป็น4ดา้นปญัหาดา้นความพงึ
พอใจที่ลูกค้าร้องเรยีนเป็นปญัหาด้านการให้บรกิารเรื่องความสะดวกรวดเรว็ในขัน้ตอนหรอื
กระบวนการให้บรกิาร แต่ปญัหาด้านความพึงพอใจที่เป็นปญัหาอยู่ ณ ตอนน้ีและต้องหา
วธิแีกไ้ขเรง่ด่วนคอืปญัหาดา้นการจดัอบรม ทางดา้นความคดิเหน็ของหวัหน้าทมีการจดัอบรมมี
มุมมองว่า ปญัหาความไม่พึงพอใจด้านการจดัอบรมอาจมาได้หลายสาเหตุ แต่สิ่งหน่ึงใน
ความคิดของหัวหน้าทีมอบรมท่านกล่าวว่าสิ่งหนึ่งอาจมาจากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ซึ่ง
คุณสมบตัหิรอืทกัษะพืน้ฐานองคค์วามรูท้ี่มต่ีอเรื่องที่เขา้รบัการอบรมแต่ละกลุ่มมไีม่เท่ากนั จงึ
ท าให้ส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุเกดิความไม่พงึพอใจในการให้บรกิารจดัอบรมได้ เพราะบางท่าน /
บางกลุ่มที่เข้ารบัการอบรมมทีกัษะความเชี่ยวชาญไม่เหมอืนกนั กลุ่มคนนัน้อาจจะไม่เคยมี
ความรูด้้านเทคนิคหรอืด้านผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นมาก่อน จงึส่งผลให้การประเมนิด้านความ
พงึพอใจไม่เป็นผลดเีท่าทีค่วร จากการประเมนิผลการเขา้อบรมของทางส่วนงานเทคนิค ลูกค้า
ไดอ้อกความคดิเหน็ว่าอยากให้ทมีงานขยายระยะเวลาในการจดัอบรมใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาที่
น ามาบรรยาย เพราะที่ผ่านมาเนื้อหาในการบรรยายมคี่อนขา้งมากเกนิไป ประกอบกบัเวลาใน
การจดัอบรมก็มรีะยะเวลาน้อยไป จงึส่งผลให้เนื้อหาอดัแน่นและผู้เขา้รบัการอบรมไม่สามารถ
เกบ็รายละเอยีดของเนื้อหาไดค้รบถ้วน ท าให้เกดิความไม่เขา้ใจของเนื้อหา จงึส่งผลกระทบไป
ยงัคะแนนความพงึพอใจในการเขา้รบัการอบรมที่ลดลง อกีทัง้ปจัจุบนัมกีารออกผลติภณัฑต์วั
ใหม่ๆ ออกมาจ าหน่ายมากขึน้จงึตอ้งเรง่หาวธิแีกไ้ขและปรบัปรงุดา้นการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้เพื่อให้



58 
 

เพยีงพอตรงกบัความต้องการของลูกคา้ เพื่อเพื่อศกัยภาพในการแข่งขนัและเพิม่คะแนนความ
พงึพอใจใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้เป็นการเพิม่ยอดขายผลติภณัฑค์วบคู่กนัไป 
 
 3.3.3 สรปุผลกำรสมัภำษณ์ลกูค้ำท่ีเข้ำรบักำรอบรม  
(รำยละเอียดตำมภำคผนวก ค) 
 จากการสมัภาษณ์ลูกค้าตวัแทนจ าหน่ายที่เขา้รบับรกิารต่างๆกบัทางส่วนเทคนิคหล่อ
ลื่น โดยสรุปเป็นดงันี้ ลูกคา้ใหค้วามเหน็ในดา้นการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการเขา้พบลูกคา้หน้างาน
อยากให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น อยากให้มกีารปรบัปรุงในเรื่องของความรวดเร็วในการ
ให้บรกิารทุกๆส่วน พนักงานควรมกีารออกเข้าพบลูกค้าให้บ่อยขึ้นเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างองคก์รกบัลูกคา้ โดยมกีารตดิตามสอบถามปญัหาต่างๆในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร อยาก
ใหช้่วยลดขัน้ตอนในการสอบถามขอ้มลู ไม่อยากใหยุ้่งยากเกนิไป หรอือยากใหพ้นักงานขายที่
ท าหน้าทีดู่แลลูกคา้ตอบค าถามหรอืให้ค าแนะน ามคีวามเชีย่วชาญมากกว่านี้ โดยไม่ต้องตดิต่อ
ผ่านพนักงานหลายๆคน ซึง่เป็นการเสยีเวลาและบ่งบอกถงึความไม่เป็นนักเชีย่วชาญที่ด ีส่วน
ด้านการอบรมทางลูกค้าให้ความเห็นว่าอยากให้มกีารจดัอบรมให้กับลูกค้าบ่อยขึ้น และจดั
สถานทีใ่หใ้กลก้บักลุ่มลูกคา้นัน้ๆเพื่อความสะดวกในการเดนิทาง และอยากใหม้กีารเพิม่เนื้อหา
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อลูกค้าที่มปีระเภทธุรกิจโรงงาน จะได้น าความรู้ที่ได้
อบรมไปใช้ไดม้ากขึน้ และทางด้านช่วงระยะเวลาการจดัในแต่ละครัง้ ควรจดัเวลาใหเ้หมาะสม
กบัเนื้อหาทีน่ ามาบรรยาย ลูกคา้อยากใหม้กีารน าเสนอทีแ่ปลกใหม่น่าสนใจมากกว่านี้ เพื่อเพิม่
บรรยากาศทีช่วนเรยีนในหอ้งและอยากใหว้ทิยากรดูความเป็นกนัเองกบัลูกคา้มากขึน้ เพื่อเวลา
ลูกค้าสงสยัหรอือยากมขีอ้ซกัถาม ลูกค้าจะไดไ้ม่เกรง็และกล้าที่จะเขา้หาวทิยากรมากขึน้ และ
เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างวทิยากรกบัลูกค้า เพื่อท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจในการ
ให้บรกิารและอยากจะซื้อผลติภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นไปจ าหน่ายต่อไป  นอกจากนี้ อยากให้ทาง
ทีมงานอบรมได้มีการจัดอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวแทนจ าหน่ายอีกกลุ่มหนึ่งโดยตรง 
เพื่อทีจ่ะไดใ้หลู้กค้ากลุ่มนี้ไดม้คีวามเขา้ใจในผลติภณัฑม์ากขึน้ เกดิความพงึพอใจในการเอาใจ
ใส่และการให้บรกิารของส่วนงาน เพื่อที่จะใช้ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑไ์ปจ าหน่ายต่อ และ
เป็นลกูคา้กบัทางองคก์รยาวนาน  
 จากขอ้มูลผลการวจิยัเชงิคุณภาพ พบขอ้สรุปที่จะน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกจิ 

คอืหน่วยงานเทคนิคหล่อลื่นเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่ความรบัผดิชอบให้บรกิารลูกค้าในกลุ่ม

ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นที่ซพัพอรต์กบัหน่วยงานการตลาดหล่อลื่นอกีทหีนึ่ง       ซึ่งเป็นการ

ท างานร่วมกนัและลูกคา้ของหน่วยงานมเีป็นจ านวนมาก      ดงันัน้หน้าทีข่องส่วนเทคนิคหล่อ

ลื่นคอืตอ้งใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสูงสุด    ซึง่การใหบ้รกิารของ

ส่วนเทคนิคหล่อลื่นแบ่งออกเป็น 4 ดา้น  
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 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทราบว่าปญัหาด้านการให้บริการที่ตอนน้ีเป็นปญัหาและ

ตอ้งการการแกไ้ขอยูใ่นขณะน้ีคอืปญัหาดา้นการจดัอบรม ทีม่คีะแนนความพงึพอใจน้อยสุด และ

จากการสมัภาษณ์ลกูคา้จงึทราบว่ากระบวนการขัน้ตอนของการจดัอบรมทีลู่กคา้ยงัอยากใหท้าง

หน่วยงานแก้ไขและปรบัปรุงเป็นเรื่องของจ านวนครัง้ในการจดัอบรมที่ทางหน่วยงานมกีารจดั

อบรมน้อยครัง้เกนิไป ลูกคา้อยากใหม้กีารจดัอบรมขึน้บ่อยๆ เพื่อลูกคา้จะได้มคีวามรูใ้หม่ๆอยู่

ตลอดเวลา และลูกคา้อยากให้มกีารจดัสรรความเหมาะสมเวลาในการจดัอบอบรมในแต่ละครัง้

กบัเนื้อหาที่บรรยาย ซึง่บางครัง้เนื้อหาทีบ่รรยายมมีากจนเกนิไปประกอบกบัเวลาที่มจี ากดั จงึ

ท าใหล้กูคา้ไมส่ามารถรบัความรูท้ีไ่ดก้ลบัไปไดห้มด และท าใหเ้กดิความเบื่อและลา้ จงึอยากใหม้ี

การเพิม่วนัหรอืเวลาในการจดัอบรมในแต่ละครัง้ให้เหมาะสมกบัเนื้อหาที่บรรยาย และเนื้อหา

บางครัง้ยากเกนิไปซึง่ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไม่เขา้ใจในเนื้อหานัน้ๆ จงึอยากใหม้กีารน าเสนอ

หรอืปรบัการใชภ้าษาใหฟ้งัและเขา้ใจง่าย เป็นตน้ 

 
3.4 กำรวิเครำะห ์สรปุ และประมวลผลข้อมลู 
 3.4.1ทฤษฎี SWOT Analysis 
 จุดแขง็(Strengths) หมำยถึง จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็น
ขอ้ดทีีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร 
 S1 : มแีบรนดท์ีแ่ขง็แกรง่ และมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีเป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รโิภค  

 S2: เป็นผู้น าตลาดด้านผลติภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นที่ตดิอนัดบั 1 ตัง้แต่ปี 2552 จนถึง
ปจัจบุนั 
 S3: เป็นผูน้ าดา้นการออกผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นใหมเ่ขา้สู่ตลาดก่อนคู่แขง่ขนั 
 S4: ไดร้บัมาตรฐานระดบัสากล ท าใหพ้รอ้มในการพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนื่อง 
 S5:การมเีครอืขา่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่นทีด่ ีจงึท าใหผ้ลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น
ขององคก์รมศีกัยภาพในการขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
 S6:บุคคลากรมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญที่ดีท าให้สร้างความเชื่อมัน่ในการให้บรกิารกับ
ผูบ้รโิภคได ้
จุดอ่อน(Weakness)หมำยถึง จุดด้อยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายในที่เป็น
ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที่เกดิจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้อง
หาวธิใีนการแกป้ญัหานัน้ 

 W1: เขา้สู่ตลาดน ้ามนัหล่อลื่นชา้กว่าคู่แขง่ขนั 
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 W2:ทีมงานเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น ้ ามันยานยนต์มากกว่าผลิตภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นอุตสาหกรรมซึ่งปจัจุบันลูกค้าต้องการมีความรู้ผลิตภัณฑ์น ้ ามนัหล่อลื่นด้าน
อุตสาหกรรมมากขึน้ 
 W3:จ านวนบุคลากรที่ให้บรกิารด้านเทคนิคหล่อลื่นไม่สมัพนัธ์กบัเป้าหมายงานที่ได้รบั
มอบหมายและประกอบกบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ 
 W4:มกีารจดักระบวนการการท างานยงัไม่เป็นระบบ งานทีแ่บ่งใหก้บัทมีงานยงัไม่ชดัเจน 
จงึท าใหเ้กดิปญัหาดา้นการใหบ้รกิาร 
 W5:จ านวนวนัและช่วงระยะเวลาในการจดัอบรมในแต่ละครัง้ไม่สมัพนัธ์กับเนื้อหาการ
บรรยายในการอบรม ท าใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มลูไมค่รบถว้นและเกบ็รายละเอยีดไดไ้ม่ดพีอ 
 W6:ไมม่กีารจดัคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรมทีด่ ีเนื่องจากทกัษะความรูข้องผูเ้ขา้อบรม
แต่ละคนมไีมเ่ท่ากนั/แตกต่างกนัจงึมผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ 
 W7:จ านวนครัง้ที่มกีารจดัอบรมให้กับลูกค้าทางทีมงานมกีารจดัขึ้นน้อยเกินกว่าความ
ต้องการที่ลูกค้าต้องการ เพราะลูกค้าอยากให้เพิม่การจดัอบรมให้บ่อยขึน้ เพื่อจะได้มคีวามรู้
เพิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑท์ีม่ขี ึน้มาใหมต่ลอดเวลา  
 โอกำส(Opportunity)หมำยถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดลอ้มภายนอกของบรษิทัเอือ้ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานขององคก์ร 
 O1: นโยบาย/กฎหมายสนบัสนุนใหม้กีารส่งออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศของภาครฐั ท าให้
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นปตท.มกีารขยายตลาดและส่งออกไปยงัประเทศต่างๆไดม้ากขึน้ 
 O2: การเตบิโตของเศรษฐกจิไทยทัง้ภาคสาธารณูปโภคและภาคอุตสาหกรรมมมีากขึน้ 
ท าใหอ้งคก์รมโีอกาสทีจ่ะน าผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นเขา้ไปสู่ตลาดไดก้วา้งขวางขึน้ 
 อุปสรรค(Threat)หมำยถึง อุปสรรคซึ่งเกิดจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัที่เกดิจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ซึง่องคก์รไมส่ามารถควบคุมได ้
 T1: เนื่องจากลูกคา้เคยใชผ้ลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นของยี่หอ้อื่นมาก่อน จงึยงัไม่มคีวามรู้
ความเขา้ใจในผลติภณัฑห์ล่อลื่นของปตท. 
 T2: ลกูคา้แต่ละคนยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านของผลติภณัฑน์ัน้ๆมากนกั 
 T3: ทกัษะความรู/้ความเชีย่วชาญของผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนไม่เท่ากนั จงึเป็นปญัหาในดา้น
การถ่ายทอดความรูเ้รือ่งผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
 
 3.4.2 ทฤษฏี TOWS Matrix 
  เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มาวเิคราะห์
เพื่อน ามาสรา้งกลยทุธอ์อกมาได ้4 ทางเลอืกดงันี้ 
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ตารางที3่.10 แสดงการก าหนดกลยทุธโ์ดยใช ้TOWS MATRIX 
SO Strategy 

กลยทุธ์กำรเติบโต/ขยำยตลำดและพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ 

SO1: ขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆมากขึน้ เพือ่เพิม่
ฐานลกูคา้ใหม่ 
SO2:พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

WO Strategy 
กลยทุธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต 

WO1:  เพิม่กระบวนการใหบ้รกิารจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ไปยงัประเทศต่างๆมากขึน้เพือ่เพิม่
ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ทุกกลุ่ม 
WO2: จดักลุ่มทมีงานทีม่คีวามรูค้วามช านาญ/ความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นต่างประเทศเพือ่มารองรบักลุ่มลกูคา้กลุ่มนี้ 

ST Strategy 
กลยทุธ์มุ่งเน้นลูกค้ำ 

ST1: พฒันาบุคลากรโดยการจดัทมีงานเขา้รบัการ
อบรมความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่เพิม่เตมิ 
เพือ่น ามาเผยแพร่ใหล้กูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพือ่ท าให้
ลกูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด 
ST2: จดัทมีงานเฉพาะขึน้มาเพือ่คอยใหค้ าแนะน า/ให้
ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่กบัลกูคา้ใหมท่ี่
ตอ้งการเปลีย่นมาใชผ้ลติภณัฑห์ล่อลืน่ปตท. 
 

WT Strategy 
กลยทุธ์มุ่งเน้นด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน 

WT1: แบ่งประเภทคุณสมบตัขิองลกูคา้แต่ละกลุ่มในการเขา้
รบัอบรมเพือ่จะไดจ้ดัเนื้อหาการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลืน่ไดเ้หมาะสมกบักลุ่มนัน้ๆ 
WT2: ใหม้กีารจดักลุ่มทมีงานแบ่งประเภทของการเขา้
บรรยายโดยดจูากความรูค้วามเชีย่วชาญของพนกังานนัน้ๆ
ก่อน เพือ่จะไดจ้ดัทมีงานผูบ้รรยายใหต้รงกบัหวัขอ้นัน้ๆทีม่ ี
การอบรม 
WT3: เพิม่ระยะเวลาในการจดัอบรมใหบ้่อยขึน้เพือ่ลกูคา้จะ
ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ของปตท.ทีม่อียู่
และผลติภณัฑน์ ้ามนัหลอ่ลืน่ ตวัใหมท่ีอ่อกมาเพือ่ลกูคา้จะได้
ท าไปเป็นประโยชน์ในการขายต่อไป 

  
 หลงัจากใช้เครื่องมอื TOWS Matrix มาช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ โดยน าขอ้มูลจาก 
SWOT ANALYSIS มาช่วยในการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แล้วจงึสรุป
รายละเอยีดไดด้งันี้ 
 กลยุทธ์กำรเติบโต/ขยำยตลำดและพัฒนำผลิตภัณฑ์  ปตท.ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมน ้ามนัทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก การทีม่แีบรนดท์ีแ่ขง็แกร่ง เป็นผูน้ าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น ้ ามันหล่อลื่น และได้รบัมาตรฐานสากลระดับโลก เป็นที่ ยอมรบัของผู้บริโภค 
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคได ้และอกีทัง้ยงัมเีครอืข่ายทีด่ ีเชื่อมโยงกบัทุกกลุ่มทัว่
โลก  ดงันัน้จงึเป็นโอกาสที่ดทีี่ปตท.จะมกีารขยายตลาดในกลุ่มผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นไปยงั
ต่างประเทศก่อนคู่แขง่ขนั พรอ้มทัง้สรา้งฐานลูกคา้ใหม่และประกอบกบัเราเป็นผูน้ าทางดา้นการ
สร้างนวตักรรมใหม่ เป็นผู้ออกผลติภณัฑใ์หม่ๆก่อนคู่แข่งขนั ดงันัน้เราจงึใช้กลยุทธ์นี้ในการ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัได ้
 ข้อดี  

1. สามารถสรา้งฐานลกูคา้ใหมเ่พิม่มากขึน้  
2. ผลติภณัฑเ์ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งมากขึน้  
3. มยีอดขายเพิม่ขึน้ 
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ข้อเสีย 
1. มกีารลงทุนทีส่งู 
2. เสีย่งต่อคู่แขง่ขนัประเภทอุตสาหกรรมเดยีวกนัในตลาดต่างประเทศ 

 กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้ำ เน่ืองจากปจัจุบนัมกีารแข่งขนัที่รุนแรงและมคีู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 
องคก์รจงึตอ้งหาวธิใีนการรกัษาลกูคา้เดมิใหค้งอยู่และเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ใหม้ากขึน้ เราจงึต้องมี
วธิกีารสรา้งความพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้
มากขึ้น โดยการพฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ มกีารจดัทีมงานเข้ารบัการอบรมความรู้
เกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นเพิม่เตมิ เพื่อน ามาเผยแพร่ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และให้มี
การจดัทมีงานเฉพาะขึน้มาเพื่อคอยใหค้ าแนะน า/ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นกบั
ลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ผลติภณัฑห์ล่อลื่นปตท.ทัง้นี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจ
สงูสุด 
 ข้อดี 

1. ท าให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจ/ประทบัใจในการให้บรกิาร น าไปสู่การซื้อผลติภณัฑ์
มากขึน้ส่งผลต่อการเพิม่ยอดขายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 

2. รกัษาฐานลกูคา้เดมิทีม่ใีหค้งอยู่และเพิม่ฐานลกูคา้ใหมใ่หเ้พิม่ขึน้ 
ข้อเสีย 
1. มคี่าใชจ้า่ยสงูในการส่งบุคลากรไปอบรมความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑห์ล่อลื่นเพิม่เตมิ 
 

 กลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต เป็นการเพิม่ขดีความสามารถของคนในองคก์ร 
เพิม่ทกัษะความเชีย่วชาญและน าไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด โดยการเพิม่กระบวนการใหบ้รกิาร
จดัอบรม ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นไปยงัประเทศต่างๆมากขึน้ เพื่อเพิม่ความ
พงึพอใจให้กบัลูกค้าทุกกลุ่มและมกีารจดักลุ่มทมีงานที่มคีวามรูค้วามช านาญ /ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นต่างประเทศเพื่อมารองรบักลุ่มลกูคา้กลุ่มนี้ 
 ข้อดี 

1. ท าใหม้ฐีานลกูคา้เพิม่มากขึน้ในตลาดต่างประเทศ  
2. สามารถขยายผลติภณัฑไ์ปยงัตลาดต่างประเทศและเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่โลก 
3. สามารถสรา้งชื่อเสยีงดา้นแบรนดใ์หต้ดิอนัดบัในต่างประเทศ 
4.    เมื่อลูกค้าเกิดความประทบัใจในการให้บรกิารท าให้ซื้อผลิตภณัฑ์หล่อลื่นปตท.

ต่อไป และเกดิการบอกต่อ ส่งผลใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้ เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 
ข้อเสีย 
1. ค่าใชจ้า่ยสงูในการลงทุน 
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 กลยุทธ์มุ่งเน้นด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยใน เป็นการพฒันากระบวนการท างาน
ภายในให้เกิดประสทิธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิารดา้นการอบรมทีม่ปีญัหาดา้นความพงึพอใจของลกูคา้อยู ่ณ ตอนน้ี เราควรใชก้ลยุทธน้ี์
เขา้มาปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหค้วามพงึพอใจในการบรกิารดา้นนี้ประทบัใจและเกดิความพงึพอใจ
สูงสุด โดยเราจะมกีารจดัแบ่งคุณสมบตัขิองผู้เข้ารบัการอบรมแยกออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจะได้
ทราบถงึพืน้ฐานทกัษะความรูข้องบุคคลนัน้ๆ ว่ามคีวามรูค้วามเขา้ใจมากน้อยแค่ไหนกบัเนื้อหา
ทีจ่ะบรรยายใหก้บัลูกค้า ทางเราจะได้จดัประเภทของเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้ในกลุ่มนัน้ๆ 
เพราะคุณสมบตัขิองลูกคา้มคีวามแตกต่างกนั นัน้ก็หมายถงึการรบัความรูข้องลูกค้าก็แตกต่าง
กนั จงึมผีลต่อคะแนนความพงึพอใจของการใหบ้รกิารดว้ยเช่นกนั และควรมกีารจดักลุ่มแบ่งงาน
ระหว่างคนในทมี เพื่อจะไดท้ราบถงึความเชีย่วชาญ/ความช านาญของพนักงานแต่ละคน และจดั
ทมีงานเขา้บรรยายให้เหมาะสมกบัหวัขอ้นัน้ๆ และควรเพิม่จ านวนครัง้ในการจดัอบรมให้บ่อย
ขึน้ เพื่อให้ลูกคา้ไดม้คีวามรูใ้นเรื่องนัน้ๆมากขึน้ ลูกค้าจะไดน้ าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการขาย
ผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้องและได้รบัความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สมัพนัธ์กบัผลติภณัฑ์
ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา และสุดท้ายควรมีการจัดดูแลเรื่องของเนื้อหาที่จะน ามาอบรม ต้องให้
เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาของการมจีดัอบรมในแต่ละครัง้ เพื่อลูกค้าจะได้เขา้ใจและรบัขอ้มูล
ความรูท้ีบ่รรยายกลบัไปประยกุตใ์ชก้บังานไดด้ยีิง่ขึน้ 
 ข้อดี 

1. เพื่อตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจใน
การใหบ้รกิาร 

2. การแบ่งคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรมท าใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑห์ล่อลื่นได้ตรงตามความต้องการและจดัหวัขอ้การบรรยายได้เหมาะสม
กับผู้เข้าอบรมนัน้ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ถูกต้อง
ต่อไป  

3. การเพิ่มจ านวนครัง้ในการจัดอบรม ท าให้ลูกค้าได้ร ับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ผลติภณัฑเ์ป็นระยะๆมากขึน้ มกีารอพัเดตข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจในการให้บรกิาร ซึ่งเป็นผลดต่ีอภาคลกัษณ์ของ
องคก์ร  

 ข้อเสีย 
1. ตอ้งใชค้่าใชจ้า่ยในการจดัอบรมสงู เนื่องจากมกีารจดัอบรมบ่อยขึน้ 
2. การจดัแบ่งประเภทกลุ่มผูเ้ขา้อบรมโดยแบ่งตามคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรมเป็นไปได้

ยาก เนื่องจากอาจไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากผูเ้ขา้อบรมบางท่าน 
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 3.4.3 แนวทำงเลือกในกำรแก้ไข แนวทำงปฏิบิติ และข้อดี ข้อเสีย  
  จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชท้ฤษฎ ีSWOT ANALYSIS ในการวเิคราะหจ์ุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎี TOWS 
MATRIX จงึไดข้อ้สรปุแนวทางเลอืกในทางการปฏบิตั ิดงันี้ 
 
 แนวทำงเลือกท่ีดีท่ีสดุในกำรปฏิบติั คือ 
 ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ลอืกวนั เวลา สถานที ่และหวัขอ้ในการอบรมเองและเพิม่จ านวนรอบใน
การจดัอบรมให้บ่อยขึน้ ลดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นลง จดัเวลาให้เหมาะสมกบัเนื้อหาที่บรรยาย ซึ่ง
ตรงกับกลยุทธ์ที่น ามาใช้คอืกลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าและกลยุทธ์มุ่งเน้นด้านกระบวนการท างาน
ภายในควบคู่กันไปเนื่องจากลูกค้าบางรายไม่สะดวกในการเข้ารบัการอบรมในวนัเวลาและ
สถานทีท่ีท่างทมีงานจดั จงึส่งผลใหลู้กคา้บางรายไม่ไดเ้ขา้รบัการอบรมในช่วงระยะเวลานัน้ ท า
ให้พลาดการรบัขอ้มูลความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ และไม่สามารถน าไปเผยแพร่ต่อให้กบั
ลูกค้าในกลุ่มของตนได้ จงึส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร และควรเพิม่จ านวนรอบในการจดั
อบรมให้บ่อยขึน้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าตวัแทนจ าหน่ายบางราย มพีนักงานใหม่ๆของตนเขา้มา 
ซึง่ตอ้งการไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑห์ล่อลื่นของปตท. ประกอบกบัการมผีลติภณัฑใ์หม่ๆ
ออกมาอยูเ่สมอ เพื่อสามารถน าไปเผยแพรแ่ละใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งต่อไป ดา้นเนื้อหากค็วรปรบัให้
เหมาะสมกบัเวลาที่มจี ากดั ไม่มากเกินไปหรอืน้อยเกินไป บรรยายเฉพาะส่วนส าคญัๆและ
จ าเป็น 
เท่านัน้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชต่้อได ้ดงันัน้จงึเป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดที่
ควรท าเพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจ ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจด้านการให้บรกิา ร
เทคนิคหล่อลื่นเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์รอกีดว้ย 
 ข้อดี 
  1.ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกหวัข้อตามความต้องการ วนัเวลา และสถานที่ที่
ตนเองต้องการได้ตามความสะดวก และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ท าให้เกิด
ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร  
  2.การทีม่กีารจดัอบรมบรรยายความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นบ่อยขึน้ ท าให้
ลูกค้าได้รบัขอ้มลูความรูใ้หม่ๆอยู่ตลอดเวลา  ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของส่วน
เทคนิคหล่อลื่น  เป็นผลใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 
 ข้อเสีย 
  1.การที่ให้ลูกค้าได้เลือกวนั เวลา ในการจดัอบรมเอง ในบางครัง้ช่วงระยะเวลา
ระหว่างลูกค้าและทมีงานผูบ้รรยายนัน้อาจไม่ตรงกนั ท าให้การบรกิารจดัอบรมเกดิความล่าช้า 
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และไม่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่ งจะเป็นผลต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้
 เหตผุลท่ีตดัสินใจเลือกทำงเลือกน้ีเพราะปญัหาทีไ่ดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาลูกคา้
ไม่พงึพอใจในเรื่องของช่วงระยะเวลาในการจดัอบรม จ านวนวนัในการจดัอบรมเป็นส่วนใหญ่
ดงันัน้จงึเลอืกทางเลอืกนี้เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพงึพอใจ
สงูสุด   
 แนวทำงในกำรปฏิบติัคือ (รำยละเอียดอยู่ในภำคผนวก จ) 
1.ประชาสมัพนัธง์านการจดัอบรมใหก้ลุ่มลกูคา้เพื่อทราบ 
2.ให้ลูกค้าได้เลอืกน าเสนอหวัข้อ วนั เวลา สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการให้ทางทมีการจดัอบรม/
บรรยาย 
3.รวบรวมรายชื่อ และหวัขอ้ วนั เวลา และสถานที ่ทีล่กูคา้น าเสนอ 
4.นดัประชุมกบัคนในทมีอบรมเพื่อปรกึษาหารอืและสรุปรายละเอยีด 
5.สรปุตารางการจดัอบรมหวัขอ้การบรรยายและทมีงาน(วทิยากร)บรรยายและน าเสนอต่อลูกคา้
เพื่อตดัสนิใจ 
6.รวบรวมรายชื่อผูเ้ขา้อบรมเพื่อยนืยนัอกีครัง้ 
7.ทมีงานจดัเตรยีมสถานที ่และขอ้มลูในการบรรยาย 
8.จดัการอบรม/บรรยายความรูผ้ลติภณัฑห์ล่อลื่นซึง่จะมกีารจดัเดอืนเวน้เดือนเริม่ตัง้แต่ไตรมาส
ที ่2 เดอืนพฤษภาคม 
9.สรปุผลการประเมนิการจดัอบรมรอบปี 
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บทท่ี 4 

สรปุ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง“ปญัหา และการก าหนดกลยุทธเ์พื่อการพฒันาคุณภาพ
การให้บรกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น : กรณีศกึษา บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ส่วนเทคนิค
หล่อลื่น ในบทที ่4 นี้ จะกล่าวถงึประเดน็สรปุต่างๆ ไดแ้ก่ 
 4.1 สรปุ อภปิรายผลวจิยั  
 4.2 ขอ้จ ากดัในการศกึษา 
 4.3 ขอ้เสนอแนะ 
  4.3.1. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 
  4.3.2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัธุรกจิ 
 
4.1 สรปุผลกำรศึกษำ 
 จากรายงานการศกึษาคน้คว้าเรื่องปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพฒันาคุณภาพ
การให้บรกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น : กรณีศกึษา บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ส่วนเทคนิค
หล่อลื่น เพื่อท าการจดัการเชงิกลยุทธ์ในการเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัเพราะปจัจุบนั
คู่แขง่ขนัในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่นมจี านวนมากขึน้และมกีารแข่งขนักนัสูงดงันัน้จงึต้อง
มกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการด้านการให้บริการมากขึน้เพื่อรองรบักบัผลติภณัฑท์ี่ออกมา
ใหม่อยู่ตลอดเวลาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทัง้เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับ
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นและส่งผลไปยงัการเพิม่ผลประกอบขององคก์รอกีดว้ย ในการศกึษาครัง้
นี้เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ(Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจดัการเชงิกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ข้อมูลทุติยภูมทิี่มกีาร
รวบรวมไว้อยู่แล้ว และข้อมูลปฐมภูมิที่เป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ใหม่ รวมทัง้การ
สมัภาษณ์เชงิลกึของผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ศกึษานี้    เพื่อศกึษาแนวทางในการใช้กลยุทธ์ใน
การบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารของส่วนเทคนิคหล่อลื่น บรษิทั ปตท จ ากดั (มหาชน) ใน
อนาคต  จากการศกึษาสาเหตุของปญัหา คอืเกี่ยวกบัคะแนนความพงึพอใจด้านการให้บรกิาร
ของส่วนเทคนิคหล่อลื่นลดลง โดยส่วนเทคนิคหล่อลื่นท าหน้าที่ในการให้บรกิารลูกค้าในกลุ่ม
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น ปตท. ซึ่งการใหบ้รกิารของส่วนเทคนิคหล่อลื่นแบ่งเป็น 4 ด้านการ
ให้บริการ คือ 1.ด้านการให้บริการค าแนะน าและการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นให้กบัลูกค้า 2.ด้านการให้บรกิารวเิคราะห์ผลทดสอบน ้ามนัหล่อลื่นใช้แล้ว(Used 
oil analysis ) 3.ดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลื่น
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4.ดา้นการให้บรกิารทดลอง-ทดสอบใช้งานภาคสนามของน ้ามนัหล่อลื่นตวัใหม่ก่อนใชง้านจรงิ 
และจากคะแนนความพงึพอใจที่เป็นข้อมูลสนับสนุนปญัหาที่ได้จากทางหน่วยงานปรากฏว่า 
คะแนนความพงึพอใจทีน้่อยทีสุ่ดและเป็นปญัหาอยู่ตอนน้ีของการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลื่น คอื
คะแนนความพงึพอใจดา้นการอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลื่น ดงันัน้
จงึน าด้านการบรกิารด้านน้ีมาหาขอ้มูลและวเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจาก
ส่วนใดในขัน้ตอนการอบรม 
 ผลการศกึษาและวเิคราะห์ตามขัน้ตอนการจดัการเชงิกลยุทธ์ของบริษทัปตท. จ ากดั
(มหาชน) กรณีศกึษา ส่วนเทคนิคหล่อลื่น โดยใชท้ฤษฎ ีSWOT ANALYSIS มาวเิคราะหจ์ุด
แขง็ จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค และใชท้ฤษฎ ีTOWS MATRIX ของบทที ่3 ก าหนดกลยุทธ ์โดย
น า Balanced Scorecard มาช่วยในการก าหนดกลยุทธอ์กีทางหนึ่ง โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลู
พบว่า ปญัหาดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรมเชงิเทคนิคหล่อลื่น สาเหตุเกดิจากลูกคา้ไม่พงึพอใจใน
เรือ่งของจ านวนวนัและเวลาในการจดัอบรม ระยะเวลาของการจดัอบรมในแต่ละครัง้ทีไ่ม่สมัพนัธ์
กบัหวัขอ้เนื้อหาของการจดัอบรม สถานที่ในการจดัอบรม ดงันัน้จงึเสนอทางเลอืกในการแก้ไข
ปญัหา โดยการให้ลูกค้าได้เลอืกวนั เวลาหวัขอ้ที่ต้องการให้จดัอบรม/บรรยาย และสถานที่ใน
การจดัอบรมไดต้ามความสะดวกเพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารสงูสุด 
 
4.2 ข้อจ ำกดัในกำรศึกษำ 
 1.การเกบ็ขอ้มลูโดยสมัภาษณ์ระดบัผูบ้รหิารเป็นไปไดค้่อนขา้งยากต้องหาเวลาในการเขา้
พบ 
 2.การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรข้อมูลบางอย่างไม่
สามารถเก็บได้หมดเพราะเนื่องจากข้อมูลเป็นความลบัไม่สามารถเปิดเผยได้จงึสามารถเก็บ
ขอ้มลูไดแ้ค่บางส่วน 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครัง้ต่อไป 
 1.ควรท าการศกึษากลยทุธด์า้นการจดักระบวนการภายในองคก์ร ใหบุ้คลากรในองคก์รได้
มกีารท างานที่เป็นระบบมเีป้าหมายที่ชดัเจนในการท างานใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานที่เขา้มา
มากขึน้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 
 
 4.3.2. ข้อเสนอแนะส ำหรบัธรุกิจ 
 1.ควรมศีกึษาถงึการจดักระบวนการจดัการเชงิกลยุทธท์ัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และ
ระดบัหน้าที ่เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวข้องบรษิทัฯ 
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 2.องค์กรควรมกีารวเิคราะห์ขอ้มูลทัง้สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถน ามาวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัอกีดว้ย 
 3.องค์กรควรมกีารแบ่งสายการท างานให้มคีวามชดัเจน แบ่งงานตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นของพนกังานแต่ละคน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารกบัลกูคา้สงูสุด 
 4.ในดา้นการใหบ้รกิารอบรม/บรรยายเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น ทีป่จัจุบนัองคก์รมี
การจดัอบรมความรูใ้ห้แต่กลุ่มลูกค้าผู้แทนจ าหน่ายเพยีงอย่างเดยีวจากการได้ศกึษาและเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ได้ทราบว่าในกลุ่มลูกค้าของผู้แทนจ าหน่ายมคีวามต้องการและสนใจ
เขา้ร่วมรบัการอบรมกบัทางหน่วยงานดว้ยเช่นกนั ดงันัน้จงึมขีอ้เสนอแนะว่าใหท้างหน่วยงาน
เทคนิคหล่อลื่นควรมกีารจดัอบรมให้กบัลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยเช่นเดยีวกนั เพื่อเพิม่ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ และน าไปสู่การเพิม่ยอดขายและผลประกอบการของบรษิทัฯ 
 5.ควรใชว้ธิกีารจดัอบรมแบบเกบ็ค่าใชจ้่ายเพื่อทีจ่ะท าให้เกดิประสทิธภิาพมากขึน้ในการ
ให้บรกิารด้านการอบรม โดยกลุ่มนี้จะค านึงถงึประโยชน์ของการอบรมเพราะพวกเขาต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและหัวข้อการบรรยายอบรมก็จะเป็นแบบเฉพาะส าหรบัผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะโดยตรง ท าให้พวกเขาได้รบัความรู้ที่ได้จากการบรรยายตรงกับตามความ
ตอ้งการทีพ่วกเขาต้องการ ส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจในการเขา้รบัการอบรม และท าใหผ้ลการ
ประเมนิดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรมของทางส่วนงานเทคนิคหล่อลื่นเป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้  
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บรรณำนุกรม 

 
ภำษำไทย 
กานตธ์รี ์ เพิม่เพยีร 2553.  ทฤษฎีกำรวิเครำะห ์TOWS Matrix การคน้ควา้แบบอสิระ                               
            วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สาขาวชิาธุรกจิเกษตร) บณัฑติวทิยาลยั    
            มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
ชชัวาล  ทตัศวิชั 2554.ทฤษฎีคณุภำพ  วทิยาลยัการบรหิารและจดัการสถาบนัเทคโนโลยพีระ 
     จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
ณกัษ์กุลสิร ์2554.ควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรในกำรให้บริกำรงำนวิชำกำร ของคณะ 
     ศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยับรูพา. 
ถมรตัน์  บุญญานิตย ์2554.กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำอบรมเชิงปฏิบติักำร กลุ่ม 
     เครอืขา่ยพฒันา การศกึษา ส านกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการการศกึษาที ่3. 
ผส ุ เดชะรนิทร ์2546. Balanced Scorecardรูล้กึในการปฏบิตั.ิ กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ภาณุ  อดกลัน้ 2554.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ. 
วฒันา  พฒันพงศ ์2546. BSC และ KPI เพ่ือกำรเติบโตขององคก์ำรอย่ำงยัง่ยืน พมิพค์รัง้ที ่ 
      2. กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพแ์ปซฟิิค. 
วรีะเดช  เชือ้นาม 2547.เขย่ำ BALANCED  SCORECARD.กรงุเทพฯ เฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้จ ากดั. 
เวบ็ไซด ์ ธุรกจิน ้ามนัหล่อลื่น http://pttweb2.pttplc.com/weblub/th/about-ptt-lubricants.aspx 
เวบ็ไซด ์ บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)http://www.pttplc.com 
เวบ็ไซด ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบ 56-1 ประจ าปี 2554 บรษิทั ปตท.จ ากดั  
     (มหาชน)วภิาวดรีงัสติ 
ศริวิรรณ  เสรรีตัน์Service Marketing Mixส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร  
 2541 กรงุเทพมหานคร โรงพมิพบ์รรณกจิ. 
สมชาต ิ กจิยรรยง 2536.ทฤษฎีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ กรงุเทพมหานคร:เดช-เอนการพมิพ.์ 
สุนนัท ์ พชืพนัธไ์พศาล 2552.ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรจดักำร 

   ท่ีย ัง่ยืน (K SME CARE). สารนิพนธบ์ธ.ม. (การตลาด). กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั  
หทยัรตัน์ เหล่าบุญสุข : 2551. ทฤษฎีกำรวิเครำะห ์SWOT Analysis.  
ไพฑรูย ์ กนัสงิห ์2554.ท าการศึกษา ความพงึพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ งาน 

    วิชาการ ของคณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยับรูพา   
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ภำคผนวก ก. 
แบบสอบถำม 

 
กำรส ำรวจ ปัญหำ ควำมคิดเหน็ และควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละบริกำรจดัอบรม
ให้แก่ลกูค้ำ กลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืน ปตท. 

 
******************************************************************  

แบบสอบถำมฉบบัน้ีแบง่เป็น5 ส่วนหลกั คือ  
ส่วนที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
ส่วนที ่2    ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารน ้ามนัหล่อลืน่ปตท. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
  2.1 ปจัจยัทีค่ดิว่าผลติภณัฑน์ ้ามนัหลอ่ลืน่ปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่ 
  2.2 ขอ้มลูการใหค้วามส าคญัดา้นการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลืน่ 4 ดา้น 
ส่วนที ่3 ความคดิเหน็ในเรือ่งการมจีดัอบรมใหก้บักลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 
ส่วนที ่4 ปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 
ส่วนที5่     ความพงึพอใจในคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของการอบรม/สมัมนา     
 
ค ำแนะน ำ:กรณุำตอบแบบสอบถำมโดยเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัค ำตอบและควำมคิดเหน็ของท่ำนมำกท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคล 
โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องวงเลบ็ ( )  
1. เพศ 
( ) ชาย( ) หญงิ 
2. อำย ุ
( ) น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี                  ( )31 – 40 ปี 
( ) 41 – 50 ปี                                    ( ) มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 
3. กำรศึกษำ 
( ) ต ่ากว่าปรญิญาตร(ี ) ปรญิญาตร ี
( ) สงูกว่าปรญิญาตร ี
4. ต ำแหน่งงำนของท่ำน 
( ) เจา้ของกจิการ ( ) พนกังานขาย     ( ) พนกังานบรกิารดา้นเทคนิค 
5. สถำนท่ีตัง้ของธรุกิจ 
( ) กรุงเทพและปรมิณฑล             ( ) ภาคเหนือ         ( ) ภาคกลาง                             
( ) ภาคใต ้                           ( ) ภาคตะวนัออก 
( ) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ         ( ) ภาคตะวนัตก 
6. ท่ำนเป็นลกูค้ำกลุ่มใด (ลกูค้ำของผูแ้ทนจ ำหน่ำยท ำเฉพำะส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3) 
( ) ผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)          ( ) ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย (รา้นคา้ทัว่ไปฯลฯ)  
ส่วนท่ี 2 ควำมคิดเหน็เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรน ้ำมนัหล่อล่ืนปตท. 
 
2.1 ปัจจยัท่ีท่ำนคิดว่ำผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืนปตท.มีควำมโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 
จงเรยีงล าดบัปจัจยัความส าคญั 5 อนัดบั 
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.……….คุณภาพน ้ามนัเครือ่ง 
………. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (คุม้ค่าเงนิ) 
………. ความดงึดดูของภาชนะ / บรรจุภณัฑ ์
………. ยีห่อ้สนิคา้ (น่าเชือ่ถอื เป็นทีน่ิยม ไดม้าตรฐาน) 
………. ความดงึดดูของรายการส่งเสรมิการขาย (โปรโมชัน่ของแถม /ลดราคา ฯลฯ) 
2.2 ข้อมลูกำรให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรให้บริกำรเทคนิคหล่อล่ืน 4 ด้ำน 
จงเรยีงล าดบัการใหค้วามส าคญัของลกูคา้ทางดา้นการใหบ้รกิารเทคนิคหลอ่ลืน่จากมากไปน้อย 
..........ดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ 
..........ดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้(Used oil analysis ) 
..........ดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม / บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลืน่                                                                
..........ดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนามของน ้ามนัหลอ่ลืน่ตวัใหมก่อ่นใชง้านจรงิ 
ส่วนท่ี 3ควำมคิดเหน็ในเร่ืองกำรมีจดัอบรมให้กบักลุ่มลกูค้ำของผูแ้ทนจ ำหน่ำย (เฉพำะกลุ่มลกูค้ำของผู้แทน
จ ำหน่ำย) 
หากทางส่วนงานเทคนิคหล่อลืน่จะมกีารจดัอบรมใหก้บัท่าน(ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย) ท่านมคีวามสนใจเขา้ร่วมอบรม/สมัมนา
กบัทางเราหรอืไม ่ (โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องวงเลบ็ ( ) ) 
( ) สนใจ                  ( ) ไมส่นใจ   หมายเหตุ.......................................................... 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีใช้ในกำรตดัสินใจเข้ำรบักำรอบรม/สมัมนำ (เฉพำะผู้แทนจ ำหน่ำย : Dealer)                                                                  
โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง 

 
การตดัสนิใจ 

ระดบัความส าคญั 
ส าคญั
มากทีสุ่ด 

(5) 

ส าคญั           
(4) 

เฉยๆ      
(3) 

ไมค่่อย  
ส าคญั
(2) 

ไมม่คีวาม      
ส าคญัเลย

(1) 

ขอ้เสนอแนะ 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรมของบริกำร(Tangibility)       
1.หวัขอ้หลกัสตูร/เนื้อหาการอบรม/สมัมนา                                  
2.จ านวนคนในการเขา้รบัการอบรม/สมัมนา                           
ด้ำนควำมเช่ือถือไว้วำงใจได้ (Reliability)       
1.ความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัทีจ่ดัอบรม                                     
2.การประชาสมัพนัธข์า่วสารในการเขา้ร่วมอบรม/
สมัมนา                   

      

ด้ำนกำรตอบสนองต่อลูกค้ำ(Responsiveness)       

1.สถานทีใ่นการจดัอบรม/สมัมนา                                
2.ช่วงระยะเวลาในการจดัอบรม/สมัมนา               

ด้ำนกำรให้ควำมเช่ือมัน่ต่อลูกค้ำ(Assurance)                              
1.ความเชีย่วชาญของวทิยากรผูเ้ขา้บรรยายอบรม/
สมัมนา 

      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ/ควำมคิดเหน็อ่ืนๆ(เพ่ิมเติม) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี5 ควำมพึงพอใจในคณุภำพบริกำรในด้ำนต่ำงๆของกำรอบรม(เฉพำะผูแ้ทนจ ำหน่ำย : Dealer)โปรดท า
เครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง 

 
หวัขอ้การประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 
พอใจ
มาก (5) 

พอใจ            
(4) 

เฉยๆ      
(3) 

ไมพ่อใจ   
(2) 

ไมพ่อใจ
มาก(1) 

ควรปรบัปรุง 
(ระบุ) 

ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีเสมอภำค/ควำมเป็น
มำตรฐำน  (Equitable  Service) 

      

1.เนื้อหาหลกัสตูรในการอบรม/สมัมนาตรงกบั
ความตอ้งการของท่าน 

      

2.ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนี้ทีไ่ดร้บัจากการ
เขา้อบรม/สมัมนา 

      

3.ความสามารถในการน าความรูท้ีไ่ดร้บัไป
ประยุกต์ใชก้บังาน 

      

4.มนุษยสมัพนัธ(์กริยิา มารยาท วาจา)ของ
พนกังานรบัลงทะเบยีน 

      

5.ความรอบรู ้ / เชีย่วชาญ / ประสบการณ์ของ
วทิยากรในหวัขอ้ทีบ่รรยาย 

      

6.ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเขา้ใจงา่ย       
7.มนุษยสมัพนัธข์องวทิยากรทีม่ต่ีอผูเ้ขา้อบรม/
สมัมนา 

      

ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีตรงเวลำ(Timely 
Service) 

      

8.ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
อบรม/สมัมนา 

      

9.จ านวนวนัในการจดัการอบรม/สมัมนาในแต่ละ
ครัง้ 

      

10.การตรงต่อเวลาของวทิยากรผูใ้หก้ารอบรม/
สมัมนา 

      

11.ความเหมาะสมของเวลาพกัเบรกทีม่ใีหผู้เ้ขา้
รบัการอบรม/สมัมนา 

      

ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ(Ample 
Service) 

      

12.เอกสารประกอบการอบรม/สมัมนามเีนื้อหา
ครบถว้นชดัเจนเขา้ใจงา่ยและเพยีงพอต่อ
จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

      

13.ความเหมาะสม/ความพรอ้มของอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ ต่างๆทีน่ ามาใชใ้นการอบรม/
สมัมนา 

      

14.ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเพือ่
เขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

      

15.ความสะดวกรวดเรว็ในการรบัลงทะเบยีน       
16.การอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม/
สมัมนา 
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17.จ านวนและรปูแบบการจดัเรยีงโต๊ะ-เกา้อี้
ส าหรบัการอบรม/สมัมนามคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอต่อผูเ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

      

18.ความพงึพอใจต่ออาหารและเครือ่งดืม่ต่างๆ       
19.ความพงึพอใจต่อสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม
ในการจดัอบรม/สมัมนา 

      

ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง
(Continuous Service) 

      

20.กระบวนการ/ขัน้ตอนด าเนินงานจดัอบรม/
สมัมนาเหมาะสมและไมยุ่่งยาก 

      

21.จ านวนครัง้ในการจดัอบรม/สมัมนา       
ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ
(Progressive Service) 

      

22.บุคลกิของวทิยากร       
23.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้       
24.ความเหมาะสมในการใชส้ือ่ประกอบการ
บรรยาย 

      

25.การสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมี
ส่วนร่วม 

      

26.การยกตวัอย่างประกอบการบรรยายใหผู้เ้ขา้
รบัการอบรมเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 

      

27.การตอบค าถามทีช่ดัเจนและตรงประเดน็       
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ/ควำมคิดเหน็อ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
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ภำคผนวก ข. 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 
 กำรวิจยัเชิงปริมำณ 
 โดยวเิคราะหจ์ากแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ชุด 
 กลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ปตท.(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม 
 กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ ปตท. 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล ใชจ้ านวน รอ้ยละ ในการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของเพศผูต้อบแบบสอบถามทัง้กลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)และกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทน
จ าหน่าย  

 
เพศ 

กลุ่มลกูคา้ 
ผูแ้ทนจ าหน่าย ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ชาย 74 74 55 55 
หญงิ 26 26 45 45 
รวม 100 100 100 100 

  
 จากตารางที ่1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74 รองลงมาเพศหญงิ จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26  
 กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 
รองลงมาเพศหญงิจ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของอายุผูต้อบแบบสอบถามทัง้กลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)และกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทน
จ าหน่าย 

 
อายุ 

กลุ่มลกูคา้ 
ผูแ้ทนจ าหน่าย ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี 11 11 22 22 

31-40 ปี 47 47 42 42 
41-50 ปี 33 33 24 24 

มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 9 9 12 12 
รวม 100 100 100 100 

 
 จากตารางที ่2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนส่วนใหญ่มอีายุ31-40 ปีจ านวน 
47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมาอายุ41-50 ปี จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 รองลงมาอายุน้อยกว่าหรอืเทา่กบั 30 ปี 
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 และอนัดบัสุดทา้ยอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9  
 กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่มอีายุ31-40 ปีจ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 
รองลงมาอายุ41-50 ปีจ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 รองลงมาอายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22 และอนัดบัสุดทา้ยอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12  
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของระดบัการศกึษาผูต้อบแบบสอบถามทัง้กลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)และกลุ่มลกูคา้ของ
ผูแ้ทนจ าหน่าย  

 
ระดบัการศกึษา 

กลุ่มลกูคา้ 
ผูแ้ทนจ าหน่าย ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 12 12 6 6 

ปรญิญาตร ี 55 55 78 78 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 33 33 16 16 

รวม 100 100 100 100 
 
 จากตารางที ่3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรจี านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 และ
อนัดบัสุดทา้ยมรีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12  

กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 78 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 78 รองลงมาระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 และอนัดบัสุดทา้ยมรีะดบัการศกึษาต ่า
กว่าปรญิญาตร ีจ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 

 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของต าแหน่งงานผูต้อบแบบสอบถามทัง้กลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)และกลุม่ลกูคา้ของ
ผูแ้ทนจ าหน่าย  

 
ต าแหน่งงาน 

กลุ่มลกูคา้ 
ผูแ้ทนจ าหน่าย ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เจา้ของกจิการ 26 26 22 22 
พนกังานขาย 38 38 40 40 

พนกังานบรกิารดา้นเทคนิค 36 36 38 38 
รวม 100 100 100 100 

 
จากตารางที ่4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนส่วนใหญ่ต าแหน่งพนกังาน

ขายจ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมาต าแหน่งพนกังานบรกิารดา้นเทคนิค จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 และ
อนัดบัสุดทา้ยต าแหน่งเจา้ของกจิการ จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 

กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนส่วนใหญ่ต าแหน่งพนกังานขาย จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
40 รองลงมาต าแหน่งพนกังานบรกิารดา้นเทคนิค จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 และอนัดบัสุดทา้ยต าแหน่งเจา้ของกจิการ 
จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 

 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของสถานทีต่ ัง้ของธุรกจิผูต้อบแบบสอบถามทัง้กลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)และกลุ่มลกูคา้
ของผูแ้ทนจ าหน่าย 
 

 
สถานทีต่ ัง้ของธุรกจิ 

กลุ่มลกูคา้ 
ผูแ้ทนจ าหน่าย ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
กรุงเทพฯและปรมิณฑล 21 21 16 16 

ภาคเหนือ 9 9 12 12 
ภาคกลาง 29 29 23 23 
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ภาคใต ้ 14 14 11 11 
ภาคตะวนัออก 11 11 14 14 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 8 8 12 12 
ภาคตะวนัตก 8 8 12 12 

รวม 100 100 100 100 
 

จากตารางที ่5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนส่วนใหญ่มสีถานทีต่ ัง้ของ
ธุรกจิอยู่ทีภ่าคกลาง จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 รองลงมามสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 รองลงมามสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ภาคใต ้จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 รองลงมามสีถาน
ทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ภาคตะวนัออก จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 รองลงมามสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ภาคเหนือ จ านวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9 และล าดบัสุดทา้ยมสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยูภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือและภาคตะวนัตกซึง่มจี านวนเท่ากนัคอื 8 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 8  

กลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่มสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ทีภ่าคกลาง จ านวน 23 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23 รองลงมามสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 รองลงมามสีถาน
ทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ภาคตะวนัออกจ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 รองลงมามสีถานทีต่ ัง้ของธุรกจิอยู่ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคตะวนัตก ซึง่มจี านวนเท่ากนัคอื จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12  ล าดบัสุดทา้ยมสีถานทีต่ ัง้ของ
ธุรกจิอยู่ภาคใต ้จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11  

 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารน ้ามนัหล่อลืน่ปตท.โดยใชจ้ านวนและคะแนนใน
การวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 
ตารางที ่6 แสดงจ านวนและคะแนนของปจัจยัทีค่ดิว่าผลติภณัฑน์ ้ามนัหลอ่ลืน่ปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่ของผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)  โดยอนัดบัที1่ = 5 คะแนน อนัดบัที2่ = 4 คะแนน อนัดบัที3่ = 3 คะแนน อนัดบัที่
4 = 2 คะแนน อนัดบัที5่ = 1 คะแนน 

 
หวัขอ้ 

อนัดบัที1่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที2่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที3่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

  เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที4่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที5่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 
คุณภาพน ้ามนัเครือ่ง 44 220 1 24 96 2 10 30 5 7 14 5 15 15 2 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 20 100 3 19 76 3 36 108 1 19 76 2 6 6 4 

ความดงึดดูของภาชนะ/
บรรจุภณัฑ ์

5 25 5 13 52 5 16 48 3 7 28 3 59 59 1 

ยีห่อ้สนิคา้(น่าเชือ่ถอื เป็น
ทีน่ิยม ไดม้าตรฐาน) 

24 120 2 30 120 1 27 81 2 13 26 4 6 6 4 

ความดงึดดูของรายการ
ส่งเสรมิการขาย(โปรโมชัน่ 
ของแถม/ลดราคา) 

7 35 4 14 56 4 11 33 4 54 108 1 14 14 3 

 
จากตารางที ่6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนปจัจยัทีค่ดิว่าผลติภณัฑ์

น ้ามนัหล่อลืน่ปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่ของผูต้อบแบบสอบถามอนัดบัที่1 คอืคุณภาพน ้ามนัเครือ่งจ านวน 44 คน คดิเป็น
คะแนน 220 คะแนนอนัดบัที2่ คอืยีห่อ้สนิคา้ จ านวน 30 คน คดิเป็นคะแนน 120 คะแนนอนัดบัที3่ คอืราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ จ านวน 36 คน คดิเป็นคะแนน 108 คะแนนอนัดบัที4่ คอืความดงึดดูของรายการส่งเสรมิการขาย จ านวน 54 คน คดิ
เป็นคะแนน108 คะแนนและอนัดบัที5่ คอืความดงึดดูของภาชนะจ านวน 59 คนคดิเป็นคะแนน 59 คะแนน 
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ตารางที7่ แสดงจ านวนและคะแนนของปจัจยัทีค่ดิว่าผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่ของผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย โดยอนัดบัที1่ = 5 คะแนน อนัดบัที2่ = 4 คะแนน อนัดบัที3่ = 3 คะแนน อนัดบัที่
4 = 2 คะแนน อนัดบัที5่ = 1 คะแนน 

 
หวัขอ้ 

อนัดบัที1่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที2่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที3่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

  เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที4่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที5่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

คุณภาพน ้ามนัเครือ่ง 52 260 1 33 132 2 14 42 4 1 2 3 0 0 3 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 15 75 3 18 72 3 54 162 1 13 26 2 0 0 3 

ความดงึดดูของภาชนะ/
บรรจุภณัฑ ์

0 0 4 0 0 5 0 0 5 1 2 3 99 99 1 

ยีห่อ้สนิคา้(น่าเชือ่ถอื เป็นที่
นิยม ไดม้าตรฐาน) 

33 165 2 49 196  1 17 51 2 1 2 3 0 0 3 

ความดงึดดูของรายการ
ส่งเสรมิการขาย(โปรโมชัน่ 
ของแถม/ลดราคา) 

0 0 4 1 4 4 15 45 3 8 
3 

166 1 1 1 2 

 
จากตารางที ่7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน ปจัจยัทีค่ดิว่า

ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ปตท.มคีวามโดดเด่นเหนือคู่แขง่ของผูต้อบแบบสอบถามอนัดบัที่1 คอืคุณภาพน ้ามนัเครือ่งจ านวน 52 
คน คดิเป็นคะแนน 260 คะแนนอนัดบัที2่ คอืยีห่อ้สนิคา้ จ านวน 49 คน คดิเป็นคะแนน 196 คะแนนอนัดบัที3่ คอืราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ จ านวน 54 คน คดิเป็นคะแนน 162 คะแนนอนัดบัที4่ คอืความดงึดดูของรายการส่งเสรมิการขาย จ านวน 
83 คน คดิเป็นคะแนน 166 คะแนนและอนัดบัที5่ คอืความดงึดดูของภาชนะ จ านวน 99 คนคดิเป็นคะแนน 99 คะแนน 

 
ตารางทึ ่8 แสดงจ านวนและคะแนนของปจัจยัการใหค้วามส าคญัดา้นการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลืน่ 4 ดา้นของผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer) โดยอนัดบัที1่ = 4 คะแนน อนัดบัที2่ = 3 คะแนน อนัดบัที3่ = 2 คะแนน อนัดบัที4่ 
= 1 คะแนน  

 
หวัขอ้ 

อนัดบัที1่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที2่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที3่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที4่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

ดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบั
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ 

40 160 1 26 78 3 20 40 2 14 14 2 

ดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัหล่อลืน่ใชแ้ลว้ 36 144 2 34 102 1 18 36 3 12 12 3 
ดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการ
ทางดา้นเทคนิคหล่อลืน่ 

11 44 4 29 87 2 56 112 1 4 4 4 

ดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนามของ
น ้ามนัหล่อลืน่ตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิ 

13 52 3 11 33 4 6 12 4 70 70 1 

 
จากตารางที ่8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนปจัจยัการใหค้วามส าคญัดา้น

การใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลืน่ 4 ดา้นอนัดบัที1่ คอืดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลืน่จ านวน 40 คน คดิเป็นคะแนน 160 คะแนนอนัดบัที2่ คอืดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัหล่อลืน่ใช้



79 
 

แลว้ จ านวน 34 คน คดิเป็นคะแนน 102 คะแนนอนัดบัที3่ คอืดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการทางดา้น
เทคนิคหล่อลืน่ จ านวน 56 คน คดิเป็นคะแนน 112 คะแนนและอนัดบัที4่ คอืดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนาม
ของน ้ามนัหล่อลืน่ตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิ จ านวน 70 คน คดิเป็นคะแนน 70 คะแนน 

 
ตารางทึ ่9 แสดงจ านวนและคะแนนของปจัจยัการใหค้วามส าคญัดา้นการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลืน่ 4 ดา้นของผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย โดยอนัดบัที1่ = 4 คะแนน อนัดบัที2่ = 3 คะแนน อนัดบัที3่ = 2 คะแนน อนัดบัที่
4 = 1 คะแนน  

 
หวัขอ้ 

อนัดบัที1่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที2่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที3่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

อนัดบัที4่ 

เรยี
งล
 าด
บั 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

จ า
นว

น 

คะ
แน

น 

ดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบั
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ 

60 240 1 22 66 2 15 30 4 3 3 3 

ดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบน ้ามนัหล่อลืน่ใชแ้ลว้ 23 92 2 15 45 3 45 90 1 17 17 2 
ดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการ
ทางดา้นเทคนิคหล่อลืน่ 

17 68 3 59 177 1 24 48 2 0 0 4 

ดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้านภาคสนามของ
น ้ามนัหล่อลืน่ตวัใหมก่่อนใชง้านจรงิ 

0 0 4 4 12 4 16 32 3 80 80 1 

จากตารางที ่9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คนปจัจยัการให้
ความส าคญัดา้นการใหบ้รกิารเทคนิคหล่อลืน่ 4 ดา้นอนัดบัที1่ คอืดา้นการใหบ้รกิารค าแนะน าและการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบั
ผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่จ านวน 60 คน คดิเป็นคะแนน 240 คะแนนอนัดบัที2่ คอืดา้นการใหบ้รกิารจดัอบรม/บรรยายความรูเ้ชงิ
วชิาการทางดา้นเทคนิคหล่อลืน่ จ านวน 59 คน คดิเป็นคะแนน 177 คะแนน อนัดบัที3่ คอืดา้นการใหบ้รกิารวเิคราะหผ์ลทดสอบ
น ้ามนัหล่อลืน่ใชแ้ลว้จ านวน 45 คน คดิเป็นคะแนน 90 คะแนนและอนัดบัที4่ คอืดา้นการใหบ้รกิารทดลอง-ทดสอบใชง้าน
ภาคสนามของน ้ามนัหล่อลืน่ตวัใหมก่อ่นใชง้านจรงิจ านวน 80 คน คดิเป็นคะแนน 80 คะแนน 

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัการเขา้ร่วมการจดัอบรมใหก้บักลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย โดยใชจ้ านวน
และรอ้ยละในการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 
ตารางที ่10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของความคดิเหน็เกีย่วกบัการเขา้ร่วมการจดัอบรมใหก้บักลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

 
ต าแหน่งงาน 

ลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่าย 

จ านวน รอ้ยละ 
สนใจ 100 100 
ไมส่นใจ 0 0 
รวม 100 100 

จากตารางที1่0 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มลกูคา้ของผูแ้ทนจ าหน่ายทัง้หมดจ านวน 100 คน มผีูส้นใจเขา้ร่วม
อบรมจ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม / สมัมนา โดยใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ในการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 
เกณฑก์ารวเิคราะหร์ะดบัความส าคญัโดยเฉลีย่ เป็นดงันี้ 
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ช่วงคะแนน ระดบัควำมส ำคญั 
4.21 – 5.0 ส าคญัมากทีสุ่ด 
3.41 - 4.2 ส าคญั 
2.61 - 3.4 เฉยๆ 
1.81 - 2.6 ไมค่่อยส าคญั 
1.0 – 1.8 ไมม่คีวามส าคญัเลย 

 
ตารางที ่11 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม / สมัมนาดา้นความ
เป็นรปูธรรมการบรกิารของผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม 
 
 
 

จากตารางที ่11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายปจัจยัดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิารทัง้หมด
จ านวน 100 คน ใหค้วามส าคญักบัหวัขอ้หลกัสตูร/เนื้อหาการอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.37 และจ านวนคนในการเขา้รบัการอบรม/สมัมนาผูเ้ขา้อบรมใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัเฉยๆ โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 
3.35  

 
ตารางที ่12 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม / สมัมนาดา้นความ
เชือ่ถอืไวว้างใจไดข้องผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม 

ด้ำนควำมเช่ือถือไว้วำงใจ  (Reliability) X S.D. ระดบัความส าคญั 
ความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัทีจ่ดัอบรม 4.21 0.856 ส าคญัมากทีสุ่ด 
การประชาสมัพนัธข์า่วสารในการเขา้ร่วมอบรม/สมัมนา 3.46 0.958 ส าคญั 

 
จากตารางที ่12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นความเชือ่ถอืไวว้างใจไดท้ัง้หมดจ านวน 100 

คน ใหค้วามส าคญักบัความน่าเชือ่ของสถาบนัทีจ่ดัอบรม อยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 และการ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารในการเขา้ร่วมอบรม/สมัมนาใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัส าคญั โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.46  

 
ตารางที ่13 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม / สมัมนาดา้นการ
ตอบสนองต่อลกูคา้ของผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม 

ด้ำนกำรตอบสนองต่อลูกค้ำ  (Responsiveness) X S.D. ระดบัความส าคญั 
สถานทีใ่นการจดัอบรม/สมัมนา 3.59 0.8657 ส าคญั 
ช่วงระยะเวลาในการจดัอบรม/สมัมนา 3.81 0.748 ส าคญั 

 
จากตารางที ่13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ทัง้หมดจ านวน 100 คน 

ใหค้วามส าคญักบัสถานทีใ่นการจดัอบรม/สมัมนาและช่วงระยะเวลาในการจดัอบรม/สมัมนาอยู่ในระดบัส าคญั โดยมคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 3.59 และ 3.81 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่14 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเขา้รบัการอบรม / สมัมนาดา้นการ
ใหค้วามเชือ่ม ัน่ต่อลกูคา้ของผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม 

ด้ำนกำรให้ควำมเช่ือมัน่ต่อลูกค้ำ  (Assurance) X S.D. ระดบัความส าคญั 
ความเชีย่วชาญของวทิยากรผูเ้ขา้บรรยายอบรม/สมัมนา 4.61 0.6013 ส าคญัมากทีสุ่ด 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรมของบริกำร (Tangibility) X S.D. ระดบัความส าคญั 
หวัขอ้หลกัสตูร/เนื้อหาการอบรม/สมัมนา 4.37 0.65 ส าคญัมากทีสุ่ด 
จ านวนคนในการเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 3.35 0.8919 เฉยๆ 
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จากตารางที ่14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการใหค้วามเชือ่ม ัน่ต่อลกูคา้ทัง้หมดจ านวน 

100 คน ใหค้วามส าคญักบัความเชีย่วชาญของวทิยากรผูเ้ขา้บรรยายอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.61   
 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของการอบรม โดยใชค้่าเฉลีย่ 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ช่วงคะแนน ระดบัควำมพึงพอใจ 
4.21 – 5.0 พอใจมาก 
3.41 - 4.2 พอใจ 
2.61 - 3.4 เฉยๆ 
1.81 - 2.6 ไมพ่อใจ 
1.0 – 1.8 ไมพ่อใจมาก 

 
ตารางทึ ่15 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของ
การอบรมของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้รกิารทีเ่สมอภาค/ความเป็นมาตรฐานในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบั
การอบรม สรุปไดด้งันี้ 
ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีเสมอภำค/ควำมเป็นมำตรฐำน  (Equitable  Service) X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
เนื้อหาหลกัสตูรในการอบรม/สมัมนาตรงกบัความตอ้งการของท่าน 3.6 0.9 พอใจ 
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนี้ทีไ่ดร้บัจากการเขา้อบรม/สมัมนา 3.29 0.99 เฉยๆ 
ความสามารถในการน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชก้บังาน 3.31 0.83 เฉยๆ 
มนุษยสมัพนัธ(์กริยิา มารยาท วาจา)ของพนกังานรบัลงทะเบยีน 4.09 0.75 พอใจ 
ความรอบรู ้/ เชีย่วชาญ / ประสบการณ์ของวทิยากรในหวัขอ้ทีบ่รรยาย 3.8 1 พอใจ 
ภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเขา้ใจงา่ย 2.95 1 เฉยๆ 
มนุษยสมัพนัธข์องวทิยากรทีม่ต่ีอผูเ้ขา้อบรม/สมัมนา 3.77 0.84 พอใจ 
 

จากตารางที ่15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการใหบ้รกิารทีเ่สมอภาค/ความเป็นมาตรฐาน
ทัง้หมดจ านวน 100 คน สามารถแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็นดงันี้ 

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งเนื้อหาหลกัสตูรในการอบรม/สมัมนาตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
อยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.6  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีไ่ดร้บัจากการเขา้อบรม/สมัมนา อยู่ใน
ระดบัเฉยๆมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.29  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความสามารถในการน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชก้บังาน อยูใ่น
ระดบัเฉยๆมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.31  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งมนุษยสมัพนัธ(์กริยิา มารยาท วาจา)ของพนกังานรบัลงทะเบยีน 
อยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.09  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความรอบรู ้/ เชีย่วชาญ / ประสบการณ์ของวทิยากรในหวัขอ้ที่
บรรยาย อยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.8  
 หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งภาษาทีใ่ชใ้นการบรรยายเขา้ใจง่ายอยู่ในระดบัเฉยๆมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 
2.95 
 หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งมนุษยสมัพนัธข์องวทิยากรทีม่ต่ีอผูเ้ขา้อบรม/สมัมนาอยู่ในระดบัพอใจ
มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.77  
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ตารางทึ ่16 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของ
การอบรมของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้รกิารทีต่รงเวลาในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม สรุปไดด้งันี้ 
ด้ำนกำรให้บริกำรท่ีตรงเวลำ(Timely Service) X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม/สมัมนา 2.35 0.77 ไมพ่อใจ 
จ านวนวนัในการจดัการอบรม/สมัมนาในแต่ละครัง้ 2.03 0.81 ไมพ่อใจ 
การตรงต่อเวลาของวทิยากรผูใ้หก้ารอบรม/สมัมนา 3.85 0.687 พอใจ 
ความเหมาะสมของเวลาพกัเบรกทีม่ใีหผู้เ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนา 3.57 0.92 พอใจ 

 
จากตารางที ่16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการใหบ้รกิารทีต่รงเวลาทัง้หมดจ านวน 100 

คน สามารถแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็นดงันี้ 
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบั

ไมพ่งึพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.35  
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งจ านวนวนัในการจดัการอบรม/สมัมนาในแต่ละครัง้ อยู่ในระดบัไม่

พงึพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.03  
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งการตรงต่อเวลาของวทิยากรผูใ้หก้ารอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบั

พอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.85  
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความเหมาะสมของเวลาพกัเบรกทีม่ใีหผู้เ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

อยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.57  
 

ตารางทึ ่17 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของ
การอบรมของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอในกลุม่ผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม สรุปได้
ดงันี้ 

ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ(Ample Service) X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
เอกสารประกอบการอบรม/สมัมนา มเีนื้อหาครบถว้นชดัเจนเขา้ใจ
งา่ยและเพยีงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้อบรม 

2.48 0.969 ไมพ่อใจ 
 

ความเหมาะสม/ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ต่างๆที่
น ามาใชใ้นการอบรม/สมัมนา 

3.12 0.82 เฉยๆ 

ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเพือ่เขา้รบัการอบรม/
สมัมนา 

3.53 0.96 พอใจ 

ความสะดวกรวดเรว็ในการรบัลงทะเบยีน 3.72 0.91 พอใจ 
การอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม/สมัมนา 3.81 0.88 พอใจ 
จ านวนและรปูแบบการจดัเรยีงโต๊ะ-เกา้อี้ส าหรบัการอบรม/สมัมนา
มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อผูเ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

3.63 0.837 พอใจ 

ความพงึพอใจต่ออาหารและเครือ่งดืม่ต่างๆ 3.92 0.88 พอใจ 
ความพงึพอใจต่อสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มในการจดัอบรม/
สมัมนา 

3.92 0.97 พอใจ 

 
 
จากตารางที ่17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอทัง้หมดจ านวน 

100 คน สามารถแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็นดงันี้ 
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งเอกสารประกอบการอบรม/สมัมนา มเีนื้อหาครบถว้นชดัเจนเขา้ใจ

งา่ยและเพยีงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้อบรม อยู่ในระดบัไมพ่งึพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.48  
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หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความเหมาะสม/ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ต่างๆที่
น ามาใชใ้นการอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.12  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความสะดวกในการตดิต่อประสานงานเพือ่เขา้รบัการอบรม/สมัมนา 
อยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.53  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความสะดวกรวดเรว็ในการรบัลงทะเบยีน อยู่ในระดบัพอใจมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.72  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งการอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม/สมัมนาอยู่ในระดบัพอใจ
มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.81  
 หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งจ านวนและรปูแบบการจดัเรยีงโต๊ะ-เกา้อี้ส าหรบัการอบรม/สมัมนามี
ความเหมาะสมและเพยีงพอต่อผูเ้ขา้รบัการอบรม/สมัมนาอยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.63 
 หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความพงึพอใจต่ออาหารและเครือ่งดืม่ต่างๆอยู่ในระดบัพอใจมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.92 
 หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความพงึพอใจต่อสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มในการจดัอบรม/
สมัมนาอยู่ในระดบัพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.92 
 
ตารางทึ ่18 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของ
การอบรมของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องในกลุม่ผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม สรุปได้
ดงันี้ 

ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง(Continuous Service) X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
กระบวนการ/ขัน้ตอนการด าเนินงานจดัอบรม/สมัมนามี
ความเหมาะสมและไมยุ่่งยาก 

3.93 0.832 พอใจ 

จ านวนครัง้ในการจดัอบรม/สมัมนา  2.12 0.79 ไมพ่อใจ 
  

จากตารางที ่18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องทัง้หมด จ านวน 
100 คน สามารถแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็นดงันี้ 

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งกระบวนการ/ขัน้ตอนการด าเนินงานจดัอบรม/สมัมนามคีวาม
เหมาะสมและไมยุ่่งยาก อยู่ในระดบัพงึพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.93  

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งจ านวนครัง้ในการจดัอบรม/สมัมนา อยู่ในระดบัไมพ่งึพอใจมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.12  

 
ตารางทึ ่19 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจคุณภาพบรกิารในดา้นต่างๆของ
การอบรมของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้าในกลุม่ผูแ้ทนจ าหน่าย(Dealer)ทีเ่ขา้รบัการอบรม สรุปได้
ดงันี้ 

ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ(Progressive 
Service) 

X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

บุคลกิของวทิยากร 3.8 0.64 พอใจ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 3.4 0.88 เฉยๆ 
ความเหมาะสมในการใชส้ือ่ประกอบการบรรยาย 3.22 0.894 เฉยๆ 
การสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมสี่วนรว่ม 3.45 0.81 พอใจ 
การยกตวัอย่างประกอบการบรรยายใหผู้เ้ขา้รบัการ
อบรมเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 

2.94 1.01 เฉยๆ 

การตอบค าถามทีช่ดัเจนและตรงประเดน็ 3 1.1192 เฉยๆ 
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จากตารางที ่19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นการใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้าทัง้หมดจ านวน 
100 คน สามารถแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็นดงันี้ 

หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งบุคลกิของวทิยากร อยู่ในระดบัพงึพอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.8  
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้อยู่ในระดบัเฉยๆมคี่าเฉลีย่ 

เท่ากบั 3.4 
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งความเหมาะสมในการใชส้ือ่ประกอบการบรรยาย อยู่ในระดบัเฉยๆ

มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.22 
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งการสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมสี่วนร่วมอยู่ในระดบั

พอใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.45 
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งการการยกตวัอย่างประกอบการบรรยายใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจ

มากยิง่ขึน้อยู่ในระดบัเฉยๆมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.94 
หวัขอ้ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเรือ่งการตอบค าถามทีช่ดัเจนและตรงประเดน็อยู่ในระดบัเฉยๆมคี่าเฉลีย่ 

เท่ากบั 3.00 
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ภำคผนวก ค 

โครงค ำถำมส ำหรบักำรสมัภำษณ์เชิงลึก 
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักลาง 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการส่วนการตลาดหล่อลืน่ หน่วยงาน การตลาดและเทคนิคหล่อลืน่ 
วนัเวลาสมัภาษณ์ 3 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น. ระยะเวลาสมัภาษณ์ ประมาณ 1 ชัว่โมง สถานทีส่มัภาษณ์ 
ส านักงานปตท. 
ผูส้มัภาษณ์ : ลกัษณะธุรกจิขององคก์รเป็นลกัษณะใดและผลติภณัฑห์ลกัมอีะไรบา้ง 
ผูถ้กูสมัภาษณ์ : ลกัษณะธุรกจิขององคก์รประกอบกจิการดา้นธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมคีรบวงจร โดยผลติภณัฑห์ลกัของ
องคก์รแยกตามหน่วยธุรกจิหลกั ประกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาตแิละผลติภณัฑก์๊าซธรรมชาต ิซึง่อยู่ในหน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิ ผลติภณัฑห์ล่อลืน่ และผลติภณัฑ์คา้ปลกี อยู่ในหน่วยงานธุรกจิน ้ามนั บรกิารดา้นผลติภณัฑ ์บรกิารขนส่ง
ผลติภณัฑ ์และบรกิารบรหิารความเสีย่งราคา อยู่ในหน่วยธรุกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
ผูส้มัภาษณ์ : วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์รในคอือะไร 
ผูถ้กูสมัภาษณ์ : วสิยัทศัน์ขององคก์รคอืเป็นบรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิัน้น า  
ส่วนพนัธกจิแบ่งเป็น ต่อประเทศ คอืจะด าเนินดา้นความมัน่คงดา้นพลงังานระยะยาว มกีารจดัหาใหม้ปีรมิาณทีเ่พยีงพอ 
คุณภาพมาตรฐานและราคาทีเ่ป็นธรรม ต่อสงัคมชุมชน จะเป็นองคก์รทีด่ขีองสงัคมในการด าเนินกจิการ ต่อผูถ้อืหุน้ จะด าเนิน
ธุรกจิเชงิพาณชิย ์สามารถสรา้งก าไรและผลตอบแทนทีด่ ีและใหม้กีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ต่อลกูคา้ จะสรา้งความพงึพอใจ
แก่ลกูคา้โดยผ่านการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพสงู มาตราฐานสากล ดว้ยราคาทีเ่ป็นธรรม ต่อคู่คา้ จะด าเนิน
ธุรกจิร่วมกนั โดยพืน้ฐานของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ต่อพนกังาน จะสนบัสนุนพฒันาความสามารถการท างานระดบัมอือาชพี
อย่างต่อเนื่อง  
ผูส้มัภาษณ์ : วสิยัทศัน์และพนัธกจิในระดบัธุรกจิของกลุ่มธุรกจิน ้ามนัคอือะไร 
ผูถ้กูสมัภาษณ์ :วสิยัทศัน์ในกลุ่มธุรกจิน ้ามนัคอืเป็นบรษิทัน ้ามนัชัน้น าของภมูภิาค ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
และผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่อย่างครบวงจรรวมถงึธุรกจิคา้ปลกี โดยมพีนัธกจิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัต่อผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยี คอื ทัง้ต่อประเทศ ต่อสงัคมชุมชน ต่อองคก์ร ต่อลกูคา้ ต่อคู่คา้ ต่อพนกังาน  
ผูส้มัภาษณ์ : สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแขง็ จุดอ่อน)ของธุรกจิ มอีะไรบา้ง 
ผูถ้กูสมัภาษณ์ : 
จดุแขง็ 

1. มกีารด าเนินธุรกจิครบวงจร ตัง้แต่ตน้น ้า ถงึปลายน ้า เป็นการเพิม่ศกัยภาพและลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ   
2. Brand ปตท. แขง็แกร่ง มภีาพลกัษณ์ทีด่ ี
3. อยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์(บรษิทัมหาชน) งา่ยต่อการเพิม่ทุน 
4. เป็นผูน้ าตลาดดา้นผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ทีต่ดิอนัดบั 1 อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552 จนถงึปจัจุบนั 
5. ไดร้บัการรบัรอง API SN เป็นรายแรกของประเทศดา้นการออกผลติภณัฑใ์หม่ 

จดุอ่อน 
1. เนื่องจากเป็นองคก์รขนาดใหญ่ ท าใหก้ารเปลีย่นแปลงแต่ละครัง้มผีลกระทบ (เปลีย่นแปลงยาก) 
2. เนื่องจากปตท.ตอ้งมกีารน าเขา้น ้ามนัดบิจงึท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายดา้นตน้ทุนการน าเขา้สงู 

ผูส้มัภาษณ์ : สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมผีลกระทบอะไรกบัธุรกจิบา้ง 
 
 
ผูถ้กูสมัภาษณ์ :ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเศรษฐกจิซึง่ทีผ่่านมามผีลกระทบของราคาน ้ามนัใน
ตลาดโลกทีส่งูขึน้มาก ส่งผลใหต้น้ทุนของน ้ามนัดบิสงูขึน้ ค่าขนส่งกจ็ะปรบัตวัสงูขึน้ตาม จงึท าใหก้ระทบมายงัธุรกจิ
น ้ามนัหล่อลืน่ ดา้นการเมอืงกส็่งผลกระทบในดา้นของการจดัส่งเคลื่อนยา้ยสนิคา้ไปยงัลกูคา้ท าใหเ้กดิการหยุดชะงกัในช่วงระยะ
หนึ่ง  
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ผูส้มัภาษณ์ :ในอนาคตท่านคดิว่าควรจะเป็นไปในทศิทางใด 
ผูถ้กูสมัภาษณ์ :ในอนาคตเราจะเป็นบรษิทัชัน้น าดา้นน ้ามนัหล่อลืน่ระดบัภมูภิาคและเป็นผูน้ าดา้นการสรา้งนวตักรรม ออกผลติ
ใหม่ๆ และกา้วเขา้สู่ตลาดต่างประเทศเพือ่ขยายตลาดหลอ่ลืน่ในต่างประเทศใหม้ากทีสุ่ดเหนือคู่แขง่ และเน้นดา้นการสรา้งความ
พงึพอใจและตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลกูคา้สงูสุด โดยเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการใหบ้รกิาร ค าแนะน าดา้นผลติภณัฑค์วบคู่
ไปกบัการออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  
 

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติังาน/ระดบัหน้าที/่ผู้ปฏิบติังาน 
ต าแหน่ง หวัหน้าทีมเทคนิคหล่อลืน่ หน่วยงาน เทคนิคหล่อลืน่  
วนัเวลาสมัภาษณ์ 19 ธนัวาคม 2555 เวลา 17.00 น. ระยะเวลาสมัภาษณ์ ประมาณ 1 ชัว่โมง สถานทีส่มัภาษณ์ 
ส านักงานปตท. 
ผูส้มัภาษณ์: ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของส่วนธุรกจิน ้ามนัหล่อลืน่มอีะไรบา้งรายละเอยีดแต่ละผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็นอย่างไร 
ผูถ้กูสมัภาษณ์:  ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลืน่ แบ่งเป็นดา้นผลติภณัฑท์ีท่ าหน้าทีข่ายโปรดกัสซ์ึง่มสี่วน
การตลาดเป็นผูด้แูล โดยผลติภณัฑแ์บ่งออกเป็นผลติภณัฑป์ระเภทยานยนต์และประเภทอุตสาหกรรม แต่ส่วนดา้นการบรกิาร
ท าหน้าทีใ่นการซพัพอรต์หรอืการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ใหก้บัลกูคา้โดยมสี่วนเทคนิคหล่อลืน่เป็นผูด้แูล การ
วดัความพงึพอใจของลกูคา้ โดยการบรกิารดา้นเทคนิคจะมทีัง้การบรกิารก่อนและหลงัการขาย ซึง่เป็นการใหข้อ้มลูในดา้น
ผลติภณัฑต่์างๆเกีย่วกบัน ้ามนัหล่อลืน่เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความสนใจในตวัผลติภณัฑ ์และเขา้ใจหรอืรูถ้งึคุณสมบตัใินตวัผลติภณัฑ์
ต่างๆสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง และบรกิารหลงัการขายเพือ่ใหล้กูคา้ไดส้ามารถถามค าถามทีล่กูคา้อยากทราบหรือไม่
เขา้ใจ หรอืมปีญัหาเมือ่ซื้อน ้ามนัหลอ่ลืน่ของทางเราไปใชแ้ลว้ ซึง่ความพงึพอใจของลกูคา้ไมไ่ดข้ ึน้อยู่กบัคุณภาพของผลติภณัฑ์
เพยีงอย่างเดยีวแต่ขึน้อยู่กบัการใหบ้รกิารของทางดา้นเทคนิคหล่อลืน่ควบคู่กนัไปดว้ย  
ผูส้มัภาษณ์: ท่านคดิว่าปจัจุบนัการใหบ้รกิารของทางเทคนิคหล่อลืน่ส่วนใดบา้งทีย่งัเป็นปญัหาและตอ้งมกีารแกไ้ข 
ผูถ้กูสมัภาษณ์:  อาจจะเป็นในเรือ่งของความสะดวกรวดเรว็ในขัน้ตอนหรอืกระบวนการใหบ้รกิารทีบ่างครัง้เวลาลกูคา้โทรมาก็
จะไมค่่อยมพีนกังานคอยรบัโทรศพัทห์รอืตดิต่อยาก  
ผูส้มัภาษณ์: สาเหตุทีท่ าใหล้กูคา้ไม่ค่อยพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นการอบรมเทคนิคหล่อลืน่ท่านคดิว่ามาจากอะไรไดอ้กีบา้ง 
ผูถ้กูสมัภาษณ์:  ในมมุมองของผม ผมคดิว่าเรือ่งของคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรมกเ็ป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิความพงึพอใจ
ของลกูคา้ในการเขา้รบัการอบรม อยา่งเช่น ถา้ผูเ้ขา้อบรมไมไ่ดเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคนิคโดยตรงหรอืเป็นเพยีงแค่
ผูบ้รหิารกจิการ เมือ่มาอบรมพวกเขากจ็ะไมเ่ขา้ใจในเนื้อหาของผลติภณัฑท์ีเ่ราบรรยาย กส็่งผลใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจของการ
ใหบ้รกิารเทคนิคกเ็ป็นได ้
ผูส้มัภาษณ์: ดา้นการบรกิารจดัอบรมใหก้บัลกูคา้มขี ัน้ตอนใดหรอืกระบวนการใดทีล่กูค้ามขีอ้เสนอแนะทีอ่ยากใหท้างทมีงาน
ปรบัปรุง 
ผูถ้กูสมัภาษณ์:  ส่วนใหญ่ลกูคา้อยากใหท้างทมีงานมกีารจดัระยะเวลาในการอบรมใหเ้หมาะกบัเนื้อหาทีส่อน ลกูคา้บอกว่า
ระยะเวลาในการจดัน้อยเกนิไป ท าใหเ้นื้อหาบบีรดัจนท าใหเ้ขา้อบรมแลว้เขา้ใจในเนื้อหาไดน้้อย เนื่องจากบบีดว้ยเวลา 
ผูส้มัภาษณ์: ท่านคดิว่าปญัหาดา้นความพงึพอใจของลกูคา้ในการใหบ้รกิารดา้นการอบรมเทคนิคหลอ่ลืน่มผีลกระทบกบัการ
ด าเนินงานหรอืมผีลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกจิหรอืไมอ่ย่างไร 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: ดา้นการใหบ้รกิารอบรมเทคนิคหล่อลืน่เป็นหนึ่งในการบรกิารทีช่่วยสรา้งความเขา้ใจและช่วยใหรู้ถ้งึการใชง้าน
ของตวัผลติภณัฑห์ล่อลืน่ต่างๆ โดยดา้นการบรกิารจดัอบรมกถ็อืว่าเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหล้กูคา้ใชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะซื้อหรอืไม่
ซื้อผลติภณัฑข์องเราไปใชห้รอืไปจดัจ าหน่ายไดเ้ช่นเดยีวกนั ดงันัน้ถา้ลกูคา้ไมป่ระทบัใจหรอืไมเ่กดิความพงึพอใจในการบรกิาร
ดา้นนี้มนักจ็ะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อของลกูคา้ ซึง่ลกูคา้อาจจะซื้อหรอืไมซ่ื้อผลติภณัฑข์องเราไปกไ็ด ้ถา้เราใหค้วามรู้
เกีย่วกบั 
ผลติภณัฑไ์มถู่กตอ้ง กจ็ะท าใหล้กูคา้ไมเ่กดิความเชือ่ม ัน่ในตวัผลติภณัฑข์องเรา ยอดขายลดน้อยลง ส่งผลต่อผลประกอบการได้
เช่นกนั 
ผูส้มัภาษณ์: ในอนาคตท่านมองว่าทางหน่วยงานควรจะเป็นไปในทศิทางใดหรอืมกีลยุทธอ์ะไร เพือ่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารทีด่ยี ิง่ข ึน้ 
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ผูถ้กูสมัภาษณ์:  ในอนาคตทางหน่วยงานจะปรบัเปลีย่นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ใหท้ัว่ถงึมากขึน้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหด้ยีิง่ข ึน้ประกอบกบัผลติภณัฑท์ีม่มีากมายเรากจ็ะเน้นกลยุทธโ์ดยการเพิม่บุคลากรให้
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารลกูคา้ เน้นความเชีย่วชาญ ประสบการณ์  ความรูต่้างๆของบุคลากรใหด้ยีิง่ข ึน้ เพือ่เพิม่ความพงึพอใจ
และเพิม่ยอดขายทางดา้นลติภณัฑค์วบคู่กนัไป 
 

สมัภาษณ์ลูกค้าทีเ่ข้ารบัการอบรมเชิงเทคนิคหล่อลืน่ 
ช่ิอธรุกิจของลูกค้ำบจก. รวิภำออยล ์จงัหวดั สระบุรี ประเภทสินค้ำ ขำยส่งหีบลงัและน ้ำมนัอตุสำหกรรม บริกำรท่ีใช้ 
อบรมและสอบถำมข้อมลูผลิตภณัฑ ์ 
ผูส้มัภาษณ์: สวสัดคี่ะ  
ผูถ้กูสมัภาษณ์: สวสัดคีรบั 
ผูส้มัภาษณ์: ดฉินั ในนามนกัศกึษา CEO MBA จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดท้ ากรณศีกึษาเรือ่งปญัหาและการพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิารของธุรกจิน ้ามนัหล่อลืน่ปตท. ดฉินัจงึขอสมัภาษณ์ความคดิเหน็จากท่านในดา้นการใชบ้รกิารกบัทางธุรกจิ
น ้ามนัหล่อลืน่ว่าท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไร 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: ยนิดคีรบั 
ผูส้มัภาษณ์:  ขอบคุณค่ะ เริม่ค าถามเลยนะคะ 
ท่านใชบ้รกิารใดบา้งกบัทางเทคนิคหล่อลืน่  
ผูถ้กูสมัภาษณ์: ผมใชบ้รกิารเทคนิคหล่อลืน่ดา้นการสอบถามขอ้มลูผลติภณัฑต่์างๆ ปญัหาดา้นการใชง้าน ทดสอบน ้ามนัใช้
แลว้ทีม่ปีญัหา และใชบ้รกิารดา้นการอบรมบรรยายความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑต่์างๆของน ้ามนัหล่อลืน่ครบั 
ผูส้มัภาษณ์: ท่านคดิว่าการบรกิารดา้นไหนทีท่่านอยากใหป้รบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิจากการบรกิารทีเ่รามอียู่บา้งไหมคะ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: ผมคดิว่าควรปรบัปรงุดา้นการใหบ้รกิารเรือ่งของการเขา้พบลกูคา้หน้างานนะครบั ควรมกีารปรบัปรุงใหร้วดเรว็
ขึน้ และออกพบลกูคา้ใหม้ากขึน้ครบั เรือ่งของเวลาโทรมาสอบถามดา้นขอ้มลูผลติภณัฑผ์มอยากใหข้ ัน้ตอนไมยุ่ง่ยากและทาง
พนกังานสามารถตอบไดท้นัทโีดยไมต่อ้งรอนาน ไมม่ขี ัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นหรอืยุ่งยากเกนิไป ดา้นการส่งน ้ามนัมาทดสอบ ผมอยาก
ใหม้ขี ัน้ตอนทีร่วดเรว็กว่านี้ครบั เพราะทีผ่่านมาใชเ้วลานานเกนิกว่าผมจะไดผ้ลทดสอบน ้ามนัออกมา ได ้อยากใหม้จีดัอบรม
บ่อยๆ และอยากใหม้เีนื้อหาอบรมดา้นความรูอุ้ตสาหกรรมมากขึน้ครบั และดา้นคู่มอืผลติภณัฑอ์ยากใหเ้นื้อหาของขอ้มลูมกีาร
ปรบัรวบรวมขอ้มลูผลติภณัฑค์ู่แขง่ทีม่กีารปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิเพือ่ใหท้นัต่อสภาพการแขง่ขนัในปจัจุบนัครบั 
ผูส้มัภาษณ์: ท่านใชบ้รกิารในการเขา้อบรมกบัทางบรษิทัฯบ่อยแค่ไหน 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: ทุกครัง้ทีม่กีารจดัอบรมและทุกครัง้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นพนกังานขายของทางบรษิทัฯเราครบั โดยส่งพนกังาน
ใหม่ๆ เขา้มาอบรม เพือ่ทราบขอ้มลูผลติภณัฑใ์หม่ๆ  
ผูส้มัภาษณ์: ท่านคดิว่าสิง่ใดทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจเลอืกเขา้รบัการอบรมกบัทางบรษิทัฯ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: หวัขอ้น่าสนใจตรงกบัความตอ้งการและสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการขายผลติภณัฑ ์ 
ผูส้มัภาษณ์: ท่านคดิว่าทางดา้นหวัขอ้และเนื้อหาในการอบรมมคีวามส าคญัในการตดัสนิใจท าใหท้่านเขา้รบัการอบรมหรอืไม ่
เพราะเหตุใด 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: มคีรบั เพราะหวัขอ้ทีเ่คยไดร้บัการอบรมไปแลว้ทางเรากจ็ะไมม่กีารส่งทมีงานเก่าๆเดมิๆทีเ่คยเขา้อบรมมาเขา้
อบรมอกี แต่ทางเราจะพจิารณาทมีงานใหม่ๆ หรอืทมีงานทีย่งัไมเ่คยอบรมกบัหวัขอ้นี้มาเขา้รบัการอบรมแทนครบั 
ผูส้มัภาษณ์: บุคลกิลกัษณะการพดูจาของวทิยากรมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้รบัการอบรมของท่านหรอืไม ่อย่างไร 
 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: มผีลอย่างมากครบั เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถงึความเชือ่ม ัน่ของขอ้มลูทีจ่ะไดร้บั ถา้บุคลกิของวทิยากรดไูม่
ความเป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืน่าเชือ่ถอืกจ็ะเป็นส่วนหนึ่งในการท าใหล้กูคา้เกดิความไมม่ ัน่ใจในขอ้มลูทีไ่ดร้บัครบั ซึง่จะมผีลต่อการ
น าขอ้มลูไปเผยแพร่ต่อ ส่งผลใหด้า้นการขายผลติภณัฑไ์มเ่ป็นผลดแีน่นอนครบั 
ผูส้มัภาษณ์: การบรกิารใดในการจดัอบรมทีท่่านประทบัใจมากทีสุ่ด 
ผูถ้กูสมัภาษณ์: รปูแบบการน าเสนอ ถ่ายทอดขอ้มลูของวทิยากรครบั หวัขอ้ในการจดับรรยายอบรมครบั การบรกิารทีด่ี
ระหว่างการอบรม ขัน้ตอนกระบวนการไมยุ่่งยากครบั มกีารประสานงานทีด่ ี
ผูส้มัภาษณ์: ขัน้ตอนใดของการจดัอบรมทีท่่านอยากใหป้รบัปรุง 
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ผูถ้กูสมัภาษณ์: อยากใหป้รบัปรุงในดา้นของทมีงานทีม่พีนกังานน้อยเกนิไปในการตอบค าถามของลกูคา้  ข ัน้ตอนการอบรม
บางจุดทีย่งัมคีวามเป็นทางการมากเกนิไป ท าใหม้คีวามห่างเหนิระหว่างวทิยากรกบัผูเ้ข้าอบรม ผมอยากใหม้กีารปรบัตรงนี้ครบั  
อยากมกีารสือ่สารแบบ Two way communication  อยากใหท้างทมีงานตอบค าถามปญัหาขอ้สงสยัหลงัจากมกีารอบรมเสรจ็สิน้
แลว้ใหม้ากกว่านี้ครบั อยากใหม้คีวามเป็นกนัเองระหว่างวทิยากรกบัผูเ้ขา้อบรมครบั ท าใหบ้รรยากาศการอบรมดไูมต่งึเครยีด
จนเกนิไป 
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ภำคผนวก ง. 

Gantt Chart แสดงแผนกำรด ำเนินงำนวิจยัและตำรำกำรท ำงำน 
 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ก.ย 

2555 
ต.ค 
2555 

พ.ย 
2555 

ธ.ค 
2555 

ม.ค 
2556 

ก.พ 
2556 

ม.ีค 
2556 

เม.ย 
2556 

พ.ค 
2556 

1.ก าหนดปญัหาและน าเสนอหวัขอ้ต่ออาจารยท์ีป่รกึษา          
2.คน้ควา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบทความ หนงัสอื 
งานวจิยั เอกสารขอ้มลูองคก์ร และอนิเตอรเ์น็ต 

         

3.จดัท าขอ้มลูและส่งความคบืหน้าใหอ้าจารยค์รัง้ที1่           
4.สอบป้องกนั น าเสนอหวัขอ้โครงการวจิยั- IS2          
5.เริม่ท าการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณโดยจดัท า
แบบสอบถาม(บทที ่3) 

         

6.เริม่ท าการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ(บทที ่3)          
7.ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู          
8.ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู          
9.สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลู          
10.ส่งรปูเล่มรายงาน           
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ภำคผนวก จ. 
แผนกำรด ำเนินงำน (Action Plan) 

 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค 
1.ประชาสมัพนัธง์านการจดัอบรม
ใหก้ลุ่มลกูคา้เพือ่ทราบ 

            

2.ใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกน าเสนอหวัขอ้ 
วนั เวลา สถานที ่ทีล่กูคา้ตอ้งการ
ใหท้างทมีการจดัอบรม/บรรยาย 

            

3.รวบรวมรายชือ่ และหวัขอ้ วนั 
เวลา และสถานที ่ทีล่กูคา้น าเสนอ 

            

4.นดัประชุมกบัคนในทมีอบรมเพือ่
ปรกึษาหารอืและสรุปรายละเอยีด 

            

5.สรุปตารางการจดัอบรม หวัขอ้
การบรรยายและทมีงาน(วทิยากร)
บรรยายและน าเสนอต่อลกูคา้เพือ่
ตดัสนิใจ 

            

6.รวบรวมรายชือ่ผูเ้ขา้อบรมเพือ่
ยนืยนัอกีครัง้ 

            

7.ทมีงานจดัเตรยีมสถานที ่และ
ขอ้มลูในการบรรยาย 

            

8.จดัการอบรมครัง้ที1่             

9.จดัการอบรมครัง้ที2่             

10.จดัการอบรมครัง้ที3่             

11.จดัการอบรมครัง้ที4่             

12.สรุปผลการประเมนิการจดัอบรม             
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ประวติัผูศึ้กษำ 
 

นางสาวสพิชัรต์า   ศริริุง่นิรนัดร ์ เกดิเมือ่วนัที ่ 20  เดอืน มกราคม  ปี 2527 

ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีาขาการตลาด จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  เมื่อปีการศกึษา

2550 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาขาวชิาการ

จดัการ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยปีการศกึษา2554 ปจัจุบนัท างานทีบ่รษิทั 

บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั ในกลุ่ม บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)แผนกการตลาด

และเทคนิคหล่อลื่น ต าแหน่ง พนกังานส่งเสรมิการขายปี 2551 จนถงึปจัจบุนั  
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