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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของลูกคา เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานสถานที่

, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากร, ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

 กลุมตัวอยางคือ กลุมลูกคาที่ ใชบ ริการสถานีบริการน้ํ ามัน ปตท. เขตพื้นที่ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 384 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม คือ 

แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย (x�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 ผลการวิจัยพบวา ลูกคาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 

คน คิดเปนรอยละ 58.6 มีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 37.2 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 57.8 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 143 คน คิดเปน

รอยละ 37.2 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 43.0  

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของ

ลูกคาเขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา



2 
 

ดานที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ดานสถานที่ สวนดานที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ดานกายภาพ 

ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานราคา ดานบุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาด, การบริการ, สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

 

ABSTRACT 

 The objective is to study factors marketing mix that affect service of PTT gas station 

of in Lat Krabang Bangkok include Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

Evidence and Process.  

 The population of this research is a group of customers use the PTT gas station in 

Lat Krabang Bangkok. A sample group of 384 respondents. The instruments used to collect 

the data were analyzed using computer programs for frequency percentage frequency values 

(x�) standard deviation (SD). 

 The research found that customers all respondents 384 people. Most are female 

225 peoples representing 58.6%. Most aged more than 45 years 143 peoples, representing 

37.2%. Most have a Bachelor's degree level 222 peoples representing 57.8%. Most of them 

are government officials/state enterprises 143 peoples representing 37.2%. Most of the 

average income per month 10,001 – 30,000 bath 165 peoples representing 43.0%. 

 The research found factors marketing mix that affect service of PTT gas station of in 

Lat Krabang Bangkok. The overall high level. When considering each aspect, it was found 

that the most important aspect is location. The aspect that has a very important level is 

Physical Evidence, Product, Process, Price, People and Promotion respectively. 

 

Keyworld: marketing mix, Service, PTT Gas Station 

 

บทนํา 

 การคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทยในปจจุบันเปนไปตามระบบการคาเสรีซึ่งราคาน้ํามันจะเคลือ่นไหวข้ึน

ลงเปนไปตามกลไกของตลาดน้ํามันของโลก ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ภาวะผลิต อัตราการใชน้ํามัน 

สถานการณของโลก สังเกตเห็นไดวา ราคาน้ํามันสําเร็จรูป ณ สถานีบริการน้ํามันยี่หอตางๆ มักเคลื่อนไหว
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ข้ึนลงไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองตามราคาน้ํามันในตลาดโลกและจากสภาวะเหตุการณปจจุบันที่

ราคาน้ํามันมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนโดยตลอด 

ดวยลักษณะการแขงขันของธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในประเทศไทยที่มีผูประกอบการหลายใหญอยู 

5 ราย ไดแก ปตท. เอสโซ บางจาก เชลล และ เชฟรอน ซึ่งมีสวนแบงการตลาดรวมอยู 78.3% ทําให

ผูประกอบการแตละรายจําเปนตองปรับตัวและพัฒนากลยุทธการใหบริการเพื่อเพิ่มยอดขายและสวนแบง

การตลาด ดังนั้นจึงเห็นถึงความจําเปนในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสถานี

น้ํามัน เพื่อนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาสถานีบริการน้ํามันใหเกิดความไดเปรียบในดานการแขงขันของผู

ใหบริการสถานีน้ํามัน และเปนการใชทรัพยากรลงทุนไดอยางถูกตอง 

ปจจุบันกิจกรรมการเดินทางตางๆนั้น ใชการเดินทางโดยยานพาหนะ ไมวาจะเปนยาพาหนะชนิดใด

ก็ตาม จําเปนตองใชเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเคร่ืองยนต และจากปริมาณรถสวนบุคคลที่สูงข้ึน สงผลให

ความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสูงข้ึนตามไปดวย จําเปนตองเขาสถานีบริการน้ํามันโดยเรียกสั้นๆวา “ปม

น้ํามัน” แตปจจุบันผลกําไรจากยอดขายน้ํามันนั้นนอยมาก เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของสถานีบริการน้ํามัน 

รวมถึงราคาน้ํามันที่สูงข้ึน และประชาชนเร่ิมหันไปใชพลังงานทดแทนที่ประหยัดกวา ดังนั้นสถานีบริการ

น้ํามันจึงจําเปนตองปรับตัวโดยมีธุรกิจอ่ืนๆ และบริการเสริมตางๆเขามาประกอบ เชน รานสะดวกซื้อเซเวน 

รานกาแฟอเมซอน ศูนยอาหาร บริการถายน้ํามันเคร่ือง ตูกดเงินอัตโนมัติ สถานที่พักรถตู สถานที่บริการ

รถจักรยานยนตรับจาง และมีการใชบัตรสมาชิกสะสมแตมคะแนน เชน PTT Blue Card ของ ปตท. Shell 

Club Smart ของเชลล หรือ Bangkok Green Miles ของบางจาก เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขาใชบริการเพิ่มมาก

ข้ึน ดึงใหรายไดสูงข้ึน ผูบริโภคบางสวนนั้นไมไดเขาสถานีบริการน้ํามันเพื่อเติมน้ํามันอยางเดียว  แตคาดหวัง

ที่จะไดเจอกับความสะดวกสบาย ซึ่งแสดงถึงการมีบริการที่ดีดวย บรรดาสถานีบริการน้ํามันจึงพยามยาม

ปรับปรุงสถานีบริการน้ํามันของตัวเองอยางตอเนื่อง ไมวาจะเร่ืองความสวยงาม ความสะอาด และธุรกิจเสริม

ตางๆ 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน การศึกษาคร้ังนี้จึงตองการจะศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่

มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของลูกคา เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผล

ขอมูลเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา การวิจัยคร้ังนี้เพื่อประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาทั่วไปและเพื่อเปน

แนวทางในการหาวิธีใหลูกคาที่เขามาใชบริการในสถานีบริการน้ํามันเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเขามาใช

บริการภายในสถานีบริการตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของลูกคา 

เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาเฉพาะลูกคาที่เขาใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตพื้นที่

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สาขาถนนรมเกลา มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

  

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของลูกคา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

 1. ปจจัยดานการตลาด ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 

 

 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรเขตพื้นที่ลาดกระบัง จํานวน 175,872 คน ขอมูล ณ 

มีนาคม 2562 แตประชากรที่มียานพาหนะยังไมทราบสัดสวนที่แนนอน จึงใชสูตรการคํานวณหาขนาด

ตัวอยางที่ไมทราบสัดสวนประชากรที่แนนอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อน

ของการสุมตัวอยางเทากับ 5% จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน 

 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 เดือน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถนําผลวิจัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงของสถานีบริการน้ํามันเพื่อสรางระดับความพึง

พอใจของลูกคาที่มีตอสถานีบริการน้ํามันใหเพิ่มมากข้ึน 

 2. เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันในการบริหารงานโดยรวม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 

 ศิริวรรณ   เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( 

Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไววาเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งจะไดสวนประสม
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การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7 P’s  ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ (2538) ไดกลาววาคุณภาพการใหบริการเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการ

สรางความแตกตางของธุรกิจการที่จะดําเนินธุรกิจทางดานบริการใหชนะคูแขงขันไดนั้นจะตองมีการสงมอบ

บริการที่มีคุณภาพสูงอยางตอเนื่องมากกวาคูแขงและเกินกวาที่ลูกคาคาดหวังไวโดยสิ่งที่ลูกคาคาดหวังนั้นจะ

ไดจากประสบการณตางๆของลูกคาในอดีตการบอกตอปากตอปากและการโฆษณาของธุรกิจใหบริการภาย

หลังจากที่ลูกคาไดรับบริการลูกคาจะเปรียบเทียบการบริการที่ลูกคาไดรับกับการบริการลูกคาคาดหวงัถาการ

บริการลูกคาไดรับต่ํากวาการบริการที่ลูกคาคาดหวังลูกคาจะขาดความสนใจในตัวผูใหบริการแตถาการ

บริการที่ลูกคาไดรับเทากับหรือเกินกวาที่ลูกคาคาดหวังลูกคาก็มักจะใชบริการจากผูใหบริการอีกคร้ัง 

 

 ขอมูลบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เขตลาดกระบัง 

 จากการสํารวจของนิตยสารฟอรจูน ในป 2550 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดถูกจัดใหเปน

บริษัทยักษใหญอันดับที่ 207 จาก 500 ของบริษัทยักษทั่วโลก 

เมื่อตนป พ.ศ.2550 ปตท.ไดเขาไปซื้อกิจการสถานีบริการน้ํามันเจ็ท(JET) จํานวน 146 แหงทั่ว

ประเทศ จากบริษัท โคโนโค ฟลลิปส แตยังคงสัญญาใหสามารถใชแบรนดเจ็ทกับรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy) 

ตอไปไดอีก 2 ป (ครบกําหนด 27 มิถุนายน พ.ศ.2552) ในปจจุบันนี้สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีอยูประมาณ 

1,300 แหงทั่วประเทศ 

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตพื้นที่ลาดกระบังนั้นมีทั้งหมด 13 แหง ทั้งบริการน้ํามันและบริการ

กาซธรรมชาติ และมีที่จะเปดใหมอีก 1 แหง สวนใหญเปนสถานีบริการน้ํามันที่ครบวงจร มีทั้งที่พักรถ มินิ

มารท รานอาหาร ซอมบํารุงรักษารถ หองน้ําสะอาด และชองเติมน้ํามันเฉพาะรถบรรทุก เพราะสวนใหญเขต

ลาดกระบังมีโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บของเยอะ จึงมีรถบรรทุกเยอะ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วรท ธรรมวิทยาภูมิ (2558) ศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและความภักดี

ของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน และกลยุทธการใหบริการในสถานีบริการน้ํามัน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

และความภักดีของผูใชบริการ เนื่องจากในสังคมยุคปจจุบัน การเดินทางดวยยานพาหนะสวนใหญยังจาเปน

ที่จะตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนหลัก ซึ่งลักษณะกลยุทธและการใหบริการของแตละสถานีบริการน้ํามันนั้นมี
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การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งดวยจานวนผูใหบริการและจํานวนสถานีบริการน้ํามันที่มีจานวนมากข้ึน 

แตผูใชบริการไมรูสึกถึงความแตกตางของน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเปนสินคาหลัก ในทางกลับกันผูใชบริการให

ความสําคัญกับเร่ืองการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานีบริการ เชน หองน้ํา รานสะดวกซื้อ 

รานกาแฟ เปนตน ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของผูใชบริการสถานีบริการ

น้ํามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยดานคุณคาของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับสงผล

ตอความพึงพอใจของลูกคาจากการใชบริการสถานีบริการน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาก

ที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ และปจจัยดานความคาดหวังของ

ลูกคา ตามลําดับ อีกทั้งปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับนั้นยังสงผลทางออมตอความ

พึงพอใจของลูกคาผานทางปจจัยดานคุณคาของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ เชนเดียวกับปจจัยดานความ

คาดหวังของลูกคาที่สงผลทางออมตอความพึงพอใจของลูกคาผานทางปจจัยดานคุณคาของสินคาหรือบริการ

ที่ลูกคาไดรับและปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับอีกดวย ในขณะที่ความภักดีของลูกคา

นั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา สวนปจจัยดานขอรองเรียนของลูกคานั้นไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา แตไมสงผลถึงปจจัยดานความภักดีของลูกคา 

 

วิธีดําเนินการ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ

ใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมลูกคาที่ใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เขตพื้นที่ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยาง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่มียานพาหนะที่

แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง โดยกําหนดระดับคาความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง 384 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เขตพื้นที่

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดวย 3 สวน คือ 
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 ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับ ภูมิหลังสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตอนที่ 2 คําถามแบบใหผูตอบแสดงระดับความสําคัญในการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน โดยแบบ

ออกเปน 5 ระดับ ดังตอไป มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1 

ตอนที่ 3 ใหผูตอบแสดงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

สรางแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของ

ลูกคา เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเนื้อหาวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้น

นําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกตองของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจน

และการใชภาษาที่เหมาะสม ซึ่งมีเกณฑการตรวจพิจารณาใหคะแนนในแตละขอคําถาม ดังนี้ 

วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี้ 

1. ขอคําถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต 0.50 – 1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได 

2. ขอคําถามที่มีคะแนน IOC ต่ํากวา 0.5 ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามที่ไดทดสอบแลวไปแจกใหแก

ลูกคา เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะนํามาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ และใหคะแนนแบบสอบถาม

ทั้งหมดตามเกณฑที่กําหนดไว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหเพื่อบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉลี่ย (x�) สําหรับวิเคราะหระดับความสําคัญของลูกคาที่เขาใชบริการสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะหระดับความสําคัญของลูกคาที่เขาใชบริการ

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 384 

คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 58.6 และเพศชาย จํานวน 159 คน คิดเปนรอย

ละ 41.4 สวนใหญ มีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมามีอายุ 25 – 35 ป 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.6, มีอายุ 36 – 45 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.6 และต่ํากวา 

25 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.6 ตามลําดับ สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 222 คน 

คิดเปนรอยละ 57.8 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.5, มัธยมศึกษาหรือ

ต่ํากวา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.6 และอนุปริญญา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ตามลําดับ 

สวนใหญมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมาคือ รับจาง/

พนักงานบริษัท จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 31.5, ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 67 คน คิดเปนรอย

ละ 17.4, นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.9, พอบาน/แมบาน จํานวน 13 คน คิดเปน

รอยละ 3.4 และอ่ืนๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.6  ตามลําดบั สวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 

30,000 บาท จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมาคือ 30,001 – 50,000 บาท จํานวน 100 คน 

คิดเปนรอยละ 26.0, มากกวา 50,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.2 และ ไมเกิน 10,000 บาท 

จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของลูกคาเขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกายภาพ และดานกระบวนการ ดวย

คาเฉลี่ย (x�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ของลูกคาเขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    (x� = 3.93) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ดานสถานที่ (x�= 4.25) สวนดานที่

มีระดับความสําคัญมาก คือ ดานกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานราคา ดานบุคลากร และ

ดานการสงเสริมการตลาด (x� = 4.17, x� = 4.07, x� = 3.92, x� = 3.91, x� = 3.66, x� = 3.54) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพสวนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของลูกคาเขตพื้นที่

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ลูกคา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 384 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 58.6 และเพศชาย จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41.4 สวนใหญ มีอายุ

มากกวา 45 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมามีอายุ 25 – 35 ป จํานวน 102 คน คิดเปน
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รอยละ 26.6, มีอายุ 36 – 45 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.6 และต่ํากวา 25 ป จํานวน 56 คน คิด

เปนรอยละ 14.6 ตามลําดับ สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 57.8 

รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.5, มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 56 คน 

คิดเปนรอยละ 14.6 และอนุปริญญา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมาคือ รับจาง/พนักงานบริษัท จํานวน 

121 คน คิดเปนรอยละ 31.5, ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.4, นักเรียน/

นักศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.9, พอบาน/แมบาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.4 และอ่ืนๆ 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.6  ตามลําดับ สวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท 

จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมาคือ 30,001 – 50,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 

26.0, มากกวา 50,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.2 และ ไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 49 คน 

คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ 

 

 ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ของลูกคาเขตพ้ืนที่ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด 

คือ ดานสถานที่ สวนดานที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ดานกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดาน

ราคา ดานบุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของลูกคาเขต

พื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานสถานที่ ดานกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานราคา ดานบุคลากร และดานการสงเสริม

การตลาด โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

  

1. ดานผลิตภัณฑ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ 

สินคาในมินิมารท สวนขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของ ปตท. รานคาตางๆที่มี

รอบสถานีบริการ คุณภาพน้ํามันหลอลื่นของ ปตท. และรานบริการซอมบํารุงรักษารถยนต ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับ วรท ธรรมวิทยาภูมิ (2558) พบวาปจจัยดานคุณคาของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับสงผลตอ

ความพึงพอใจของลูกคาจากการใชบริการสถานีบริการน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 
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รองลงมาคือปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ และปจจัยดานความคาดหวังของลูกคา 

ตามลําดับ อีกทั้งปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับนั้นยังสงผลทางออมตอความพึงพอใจ

ของลูกคาผานทางปจจัยดานคุณคาของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ เชนเดียวกับปจจัยดานความคาดหวัง

ของลูกคาที่สงผลทางออมตอความพึงพอใจของลูกคาผานทางปจจัยดานคุณคาของสินคาหรือบริการที่ลูกคา

ไดรับและปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับอีกดวย ในขณะที่ความภักดีของลูกคานั้น

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา สวนปจจัยดานขอรองเรียนของลูกคานั้นไดรับอิทธิพล

จากปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา แตไมสงผลถึงปจจัยดานความภักดีของลูกคา 

 

2. ดานราคา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญมาก คือ 

ราคาสินคาในมินิมารท ราคาจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาสินคาตางๆที่มีรอบสถานีบริการ ราคา

น้ํามันหลอลื่น และราคาคาบริการซอมบํารุงรักษารถยนต ซึ่งสอดคลองกับ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) 

พบวา พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจํา ดานความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑมี

ความสัมพันธกับอายุ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทาง

การจัดจาํหนาย นอกจากนั้น พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจํา ดานคาใชจาย

ในการซื้อผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 

 

3. ดานสถานที่ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด 

คือ ทําเลที่ตั้ง สะดวกในการเดินทางเขามาใชบริการ ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด  และความ

ทันสมัย ชองเติมน้ํามันและสถานที่จอดรถมีเพียงพอในการมาใช และหองน้ํามีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับ 

สวนขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ สถานที่บริการซอมบํารุงรักษารถยนต ซึ่งสอดคลองกับ อัญธิกา แกวศิร 

(2560) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมาก

ทุกปจจัยโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานราคา ตามลําดับสวนปจจัยที่มีความสําคัญนอยที่สุดคือปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 
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4. ดานการสงเสริมการตลาด  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ การ

โฆษณา ประชาสัมพันธ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ สื่อโฆษณาภายในปม ปตท. เชน ธง โปสเตอร โปรโมชั่นใน

รานมินิมารท โปรโมชั่นน้ํามันหลอลื่น ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความสําคัญปานกลาง คือ ของแถมจาก

การเติมน้ํามัน ซึ่งสอดคลองกับ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ไดแก  ปจจัยดานบุคลากร และลักษณะทางกายภาพภายใน

สถานีรถไฟฟา, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การจัดการปญหา และการเชื่อมตอจาก

บริเวณสถานีรถไฟฟา, ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และเสนทางการใหบริการ และปจจัยดานการ

บริหารจัดการกระบวนการทางานของรถไฟฟา และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานี ในสวนของลักษณะ

ทางประชากรศาสตรดานอาชีพ พบวาอาชีพที่แตกตางกันนั้นไมไดสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. ดานบคุลากร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ 

พนักงานมีการแตงกายสะอาด สุภาพเหมาะสม พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน บริการรวดเร็ว 

และพนักงานยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพในการใหบริการ ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความสําคัญปานกลาง 

คือ พนักงานมีการใหขอมูลตางๆของผลิตภัณฑ ปตท. และพนักงานใหบริการ การเช็ดกระจก เติมลม 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ปุญญาภา นาคสินธุ (2558) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มี

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการธนาคารกรุงไทยจากัด(มหาชน)สาขาทาเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี

ประกอบดวยปจจัยตางๆ 7ดาน คือ ดานผลิตภัณฑธนาคารและบริการ ดานราคาดานสถานที่/การจัดจา

หนายดานการสงเสริมทางการตลาดดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานภาพลักษณทางกายภาพ

ภาพรวมมีความสาคัญอยูในระดับมากโดยดานดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ดานบุคคล 

ดานราคา ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานการสงเสริมทางการตลาดดานสถานที่/การจัดจาหนาย สวน

ดานผลิตภัณฑธนาคารและบริการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

 

6. ดานกายภาพ  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ 

ความสะอาดของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และรูปลักษณสถานีบริการของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย และตกแตงสถานที่ 

รูปแบบของรานมินิมารทในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และความสะอาดของหองน้ํา ตามลําดับ ซ่ึงไม
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สอดคลองกับ จิรัฐา หมอยาดี (2556) พบวา ปญหาที่ผูบริโภคพบและไมพึงพอใจมากที่สุด คือ หองน้ําใน

สถานีบริการน้ํามันไมสะอาด  รองลงมา คือ สถานีบริการน้ํามันไมมีบริการตู ATM และตองการใหมีการ

ปรับปรุงเปนอันดับแรก  นอกจากนี้ ยังพบวาบางสถานีบริการน้ํามัน ไมมีบริการเสริมอ่ืนๆ เชนรานสะดวก

ซื้อ การเช็ดกระจก เช็คลม และ บริการเติมลมฟรี 

 

7. ดานกระบวนการ  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญมาก คือ มี

มาตรฐานความปลอดภัย ความรวดเร็วในการใหบริการ ความรวดเร็วในการชําระเงิน/รับ-คืนบัตรเครดิต 

และกลาว สวัสดี และบริการดวยรอยยิ้มแยมแจมใส ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ภูเดน แกวภิบาล และคณะ 

(2559) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-25 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษา,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท ที่อยู

อาศัย ต.ถํ้าใหญ ผลการทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคตอ เพศ อายุ ศาสนา รายได 

ยานพาหนะ ดานสถานที่ใหบริการ มีผลตอระดับความตองการ ดานราคาน้ํามัน และดานผลิตภัณฑที่ไม

แตกตางกัน สวนดานสถานที่ใหบริการปมน้ํามัน ดานการใหบริการของพนักงาน ดานสงเสริมการขาย ดาน

ความปลอดภัย มีระดับความตองการที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ของลูกคา

เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 

1. ดานผลิตภัณฑ 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ สินคาในมินิมารท ควรมีโปรโมชั่นตางๆรวมกับสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เชน 

เติมน้ํามันเทานี้ ไดสวนลดสินคาในมินิมารทหรือนําใบเสร็จไปแลกเปนสินคาตางๆในมินิมารท  ในขอคุณภาพ

น้ํามันเชื้อเพลิงของ ปตท. ควรรักษาระดับคุณภาพของน้ํามันไว เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคา

ใหมๆ  และสวนรานคาตางๆที่มีรอบสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ควรมีใหหลากหลายมากข้ึน และรักษาความ

สะอาด เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคามากยิ่งข้ึน 

 

2. ดานราคา 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ราคาสินคาในมินิมารท ควรตั้งราคาที่จูงใจลูกคา มีการลดแลกแจกแถม เพื่อ

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคามากยิ่งข้ึน  ในขอราคาจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ควรรักษาราคาตามตลาด
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น้ํามันโลก ไมควรเพิ่มราคาเกินมาตรฐาน เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคาใหมๆ และสวนราคา

สินคาตางๆที่มีรอบสถานีบริการ ควรมีการลดแลกแจกแถมเชนเดียวกับในมินิมารท เพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหมๆ 

 

3. ดานสถานที่ 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ทําเลที่ตั้ง สะดวกในการเดินทางเขามาใชบริการ ควรมีการรักษาระดับหรือ

พัฒนา ปรับปรุงใหดีข้ึน  ในขอความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด  และความทันสมัย ควรมีการ

ตรวจเช็คทุกๆอาทิตยหรือทุกๆเดือน เพื่อรักษาระดับ และรักษาฐานลูกคา และสวนชองเติมน้ํามันและ

สถานที่จอดรถมีเพียงพอในการมาใช ควรมีการเพิ่มชองเติมน้ํามัน สําหรับรถจักยานยนตและรถบรรทุก เพื่อ

เพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการใชบริการ 

 

4. ดานสงเสริมการตลาด 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ควรที่จะตองมีการสงเสริม

ประชาสัมพันธถึงบริการอยางสม่ําเสมอ  ในขอสื่อโฆษณาภายในปม ปตท. เชน ธง โปสเตอร ควรปรับปรุงให

มีความชัดเจน และเดนชัดมากข้ึน เพื่อที่ลูกคาที่เขามาใชบริการสามารถเขาถึงสื่อโฆษณาตางๆ และสามารถ

จูงใจผูที่ขับรถผานไปมาใหแวะเขามาใชบริการตางๆภายในสถานีบริการน้ํามัน และสวนโปรโมชั่นในรานมินิ

มารท ควรมีโปรโมชั่นหรือบริการพิเศษในการเปนสิทธิสมาชิกของปตท.เชน คะแนนสะสมสามารถแลกซื้อ

สินคาตางๆได สินคาที่ตางจากเดิมที่มีอยู 

 

5. ดานบคุลากร 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ พนักงานมีการแตงกายสะอาด สุภาพเหมาะสม ควรมีการตรวจเช็คทุกคร้ัง

กอนที่จะออกไปบริการลูกคา  ในขอพนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน บริการรวดเร็ว ควรปลูกจิต

สํานักในการบริการลูกคาใหแกพนักงาน หรือมีการใหรางวัลพนักงานดีเดน เพื่อจูงใจตัวพนักงานให

กระตือรือรน และสวนพนักงานยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพในการใหบริการ ควรมีการจัดอบรมใหพนักงาน

ทุกคนมีจิตสํานึกในดานงานบริการ มีการทดสอบการบริการแกลูกคา 

 

6. ดานกายภาพ 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ความสะอาดของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ควรมีการทําความสะอาดทุกๆ

อาทิตย เพื่อรักษาฐานลูกคา  ในขอรูปลักษณสถานีบริการของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และความสวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย และตกแตงสถานที่ ควรรักษา หรือปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีมาตรฐานมากข้ึน เชน จัด

สวนหยอม จัดที่พักรถ ใหมีความสวยงามและรมร่ืนมากข้ึน ซึ่งถือเปนภาพลักษณของสถานีบริการน้ํามัน 
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7. ดานกระบวนการ 

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ มีมาตรฐานความปลอดภัย ควรรักษามาตรฐาน มีการอบรมพนักงานในเร่ือง

ความปลอดภัย ขอหามตางๆในการใชบริการ และใหคําแนะนําดานความปลอดภัยแกลูกคาที่เขาใชสถานี

บริการน้ํามัน และสวนความรวดเร็วในการใหบริการ ควรที่จะตองทําการปรับปรุงกระบวนการในการ

ใหบริการใหสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว มีการตรวจสอบความเรียบรอยของการใหบริการแตละคร้ัง เพื่อ

ความตอเนื่องของการใหบริการ 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับผูใชบริการสถานีบริการน้ํามันของคูแขงขัน เพื่อที่จะได

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่อาจนําไปซึ่งการพัฒนาแผนการบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน 

 2. ควรเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากสถานีบริการน้ํามันในเขตพื้นที่ตางๆใน กรุงเทพมหานคร เพื่อ

วัดระดับความพึงพอใจหรือทราบถึงปญหาขอบกพรองดานตางๆ ที่เก่ียวของกับบริการของสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท.ในภาพรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

บริการตางๆของสถานีบริการน้ํามัน ปตท.ใหดียิ่งข้ึน 
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