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การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
และความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
Perception and Satisfaction about the privilege of PTT
Blue card, and Loyalty of the PTT Public Company
Limited’s customers

อัญณิการ จันทวงษ 13530616
ผูรับผิดชอบโครงการ

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

หัวขอจุลนิพนธ

การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
และความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
Perception and Satisfaction about the privilege of
PTT Blue card, and Loyalty of the PTT Public
Company Limited’s customers
ผูดําเนินการ
นางสาวอัญณิการ จันทวงษ รหัสนักศึกษา 13530616
ปการศึกษา
2556
สาขาวิชา
นิเทศศาสตร
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ
อาจารยโอตป สมิตะพินทุ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจลุ นิพนธฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต
.......................................................................
(อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............

.......................................................................
(อาจารยโอตป สมิตพินทุ)
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............
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13530616
เรื่อง
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สาขาวิชานิเทศศาสตร
การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทที ี บลู การด และความ
ภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที
บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาการรับรู และความ
พึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรสมาชิกพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 3)
ศึกษาความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการศึกษา 2 รูปแบบคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก
โดยแบงเปน 2 สวนคือ การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารลูกค าสัมพันธผาน
บัตรพีทีที บลู การด และการสัมภาษณเชิงลึกกับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูเปนสมาชิก
บัตรพีที ที บลู การด จํ านวนทั้ง สิ้น 20 ท าน 2) การวิ จัยเชิง ปริ ม าณ จากการสํ ารวจโดยใช
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 2 กลุมคือ กลุมลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูเปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด และกลุมลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูที่ไมเปนสมาชิกหรือไมรูจัก
บัตรพีทีที บลู การด รวมทั้งสิ้นจํานวน 200 ทาน
ผลการวิจัยพบวา
1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใชวิธีก ารบริห ารลูก คาสัมพันธ กับลูกคาผานสิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด เพื่อ ตองการสรางความภัก ดี ความพึง พอใจ และความผูกพัน
ระหวางลูก คากับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในระยะยาว โดยมีการเก็บฐานขอมูลลูกคาและ
พฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ของลูกคาผูเปนสมาชิก
บัตรพีทีที บลู การด เพื่อนําขอมูลมาวางแผนการตลาดในการนําเสนอสินคาและบริการที่เ รียกวา
Cross-Selling ใหกับผูที่เปนลูกคาไดถูกตองและตรงใจยิ่งขึ้น โดยลูกคาผูเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด สามารถใชบัตรในการสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด และรับสิทธิประโยชนตางๆจากบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน)
2. ลูกคาผูเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มีการรับรูสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของบัตรโดยรวมอยูในระดับ สูง
และมีความภักดีในสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับ ปาน
กลาง
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................................................................................................
ลายมืออาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ.......................................................................................................
ง

กิตติกรรมประกาศ
จุล นิพนธ ฉบับ นี้สําเร็จ ลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยโ อตป สมิตะพินทุ
อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา สั่งสอน และเติมเต็มสวนที่ขาดตกบกพรอง
ทําใหจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยพรพรรณ เชยจิตร ที่คอยอบรมสั่ง สอน ใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ คอยใหกําลังใจลูกศิษยคนนี้ในทุกๆเรื่อง จนทําใหการศึกษา
ตลอดระยะเวลาทั้ง 4 ปรวมถึงจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธทุกทาน ซึ่งประกอบไปดวย อาจารย
ปริญญา ชุมรุม อาจารยภัทรานุจ แสงจันทร อาจารยปภัสสรา ชัยวงศ และอาจารยภูมิรัตน รังคสิริ ที่
ไดมอบคําแนะนํา และใหขอคิดที่ดีตลอดระยะเวลาในการทําจุลนิพนธฉบับนี้เสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณมุขพล มณีนอย ผูจัดการสวนสื่อสารการตลาดธุรกิจ น้ํามัน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่กรุณาอํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ทั้งการสละเวลาใหขอมูลที่
เปนประโยชน และการเอื้ออํานวยสถานที่แจกแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลมาประกอบการทําจุล นิ
พนธฉบับนี้จนสําเร็จสมบูรณลุลวงไปไดดวยดี
ขอขอบพระคุณกลุมลูกคาของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยางในการทํา
แบบสอบถามทั้ง 200 ทานและกลุมตัวอยางที่เสียสละเวลาใหการสัมภาษณทั้ง 20 ทาน ที่ใหความ
รวมมือเปนอยางดี ซึ่งขอมูลที่ใหมาเปนประโยชนในการประกอบการทําจุลนิพนธในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนๆ และรุนนองทั้งในเอกลูกคาสัมพันธและเอกอื่นๆทุกคนที่คอยให
ความชวยเหลือในการเก็บแบบสอบถาม และเปนกําลังใจ ใหคําแนะนําดีๆ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ขอมูลตางๆ อันเปนประโยชนในการทําจุลนิพนธ
สุดทายนีข้ อกราบขอบพระคุณ พอ แม และญาติพี่นองที่คอยเปนกําลังใจใหกับลูกอยาง
เสมอมาตลอดการทําจุลนิพนธฉบับนี้ ตลอดจนทุนทรัพยที่สนับสนุนในเรื่องการศึกษาที่ดีเสมอมาจน
ทําใหลูกประสบความสําเร็จในวันนี้
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และบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
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4-18 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตามสินคา
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6-1 ผลความพึงพอใจสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด 2 อันดับสุดทาย
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สารบัญภาพ
ภาพ
1-1
1-2
3-1
6-1

หนา
2
เปรียบเทียบปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
แสดงภาพบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card)
4
แสดงคารอยละของสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จําแนกตามชวงอายุ
25
แสดงตัวอยางเปรียบเทียบขอมูลศูนยบริการเปลี่ยนถายนามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT
FitStation) บนหนาเว็บไซต
122
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
องค ก รขนาดใหญอ ย า งธุร กิ จ น้ํ า มัน ถื อ ได วา เป น ธุร กิ จ หนึ่ ง ที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง ในการ
บริหารงานมากกวาธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากไมสามารถควบคุมวัตถุดิบในการผลิตได ซึ่งวัตถุดิบในที่นี้คือ
น้ํามันดิบ (Crude) เพราะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยากที่จะคาดเดา
ไดและนับวันมีแตจะผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ แตกอนนี้ราคาน้ํามันดิบมีการขึ้นลงอยางมากสุดคือ 1 - 2
ดอลลารสหรัฐ แตปจจุบันราคาน้ํามันดิบมีการขึ้นลงอยางต่ําสุดคือ 2 - 3 ดอลลารสหรัฐตอวัน หรือยิ่ง
ไปกวานั้นมีการขึ้นลงถึง 5 - 10 ดอลลารสหรัฐตอวันก็มี
นอกจากนี้ราคาขายของน้ํามันยัง ไมสามารถกําหนดราคาขายเองไดเหมือนธุร กิจ อื่นๆ
เพราะในปจจุบันประเทศไทยมีความตองการในการนําเขาน้ํามันดิบสุทธิสูงถึง 819,173 บารเรลตอ
วัน ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตน้ํามันดิบแคเพียง 148,977 บารเรลตอวันเทานั้น
ดังนั้นน้ํามันสวนใหญจึงตองนําเขามาจากตางประเทศและหลังจากกลั่นออกมาเปนน้ํามันสําเร็จรูป
จะตองมีการอางอิงราคาจากประเทศสิงคโปร เพราะเปนตลาดกลางที่ใหญที่สุดและใกลที่สุด ฉะนั้น
โรงกลั่นจึง ไมส ามารถล วงรูห รือคาดเดาสถานการณล วงหนาไดห ากราคาน้ํามันตลาดโลกมีก าร
ปรับเปลี่ยนหลังจากกลั่นน้ํามันเสร็จ
ในป 2540 - 2546 เปนระยะเวลา 7 ปติดตอกัน คาการกลั่น (GRM) ของโรงกลั่นต่ํามาก
จึงทําใหโรงกลั่น 6 แหงในประเทศไทยขาดทุนรวมกันเปนแสนลานบาทและเพิ่งกลับมาฟนตัวทํากําไร
ไดอีกครั้งในป 2547 - 2551 และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหธุรกิจน้ํามันเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงคือ
ความเสี่ยงดานอัตราการแลกเปลี่ยน ที่ไมสามารถควบคุมหรือคาดเดาไดอยางแมนยํา ซึ่งอัตราการ
แลกเปลี่ยนมีความสําคัญกับธุรกิจน้ํามันเปนอยางมาก เนื่องจากโรงกลั่นน้ํามันตองนําเขาน้ํามันดิบ
เปนเงินดอลลาร แตเมื่อถึงเวลาขายน้ํามันสําเร็จรูปตองจําหนายออกเปนเงินบาท ดังนั้นหากคาเงินผัน
ผวนมาก ก็จะสงผลใหขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
จากเหตุผลในขางตนแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่สงผลใหธุรกิจน้ํามันมีความเสี่ยงสูง ซึ่งลวน
แลวแตเปนสิ่งที่ควบคุมไมได และยากตอการคาดเดาสถานการณลวงหนา ธุรกิจน้ํามันจึงเปนธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงสูง และจําเปนที่จะตองมีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนอยางดี จึงจะ
สามารถประคองตัวผานวิกฤติราคาน้ํามันแพงไปได (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 2552)
นายสรัญ รัง คสิ ริ รองกรรมการผู จั ดการใหญห นวยธุร กิ จ น้ํา มัน บริษั ท ปตท. จํ ากั ด
(มหาชน) กลาววา “ในป 2555 หลังจากที่รัฐบาลมีการยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 ธุรกิจคา
ปลีกน้ํามันจึงกลายเปนธุรกิจที่มีการแขงขันรุนแรงมาตลอดป 2555 และจะยังมีการแขงขันรุนแรง
ตอ เนื่ องจนถึ ง ป 2556 ทุ ก ค ายน้ํ ามั นพยายามปรั บ ปรุง การให บ ริ ก ารและคุ ณภาพ เพื่ อตอกย้ํ า
สัญลักษณการคาของบริษัทกันมากขึ้น” (กรุงเทพธุรกิจ 2555)
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ความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพและการบริการของทุกคายน้ํามัน เพื่อ ปรับเปลี่ยน
ตราสิ นคา (Re-Branding) หรือเพื่อตอกย้ํ าสัญ ลัก ษณของแบรนด ทํา ใหคายน้ํามันเริ่ม มีก ารวาง
ตําแหนงของตราสินคา (Brand Positioning) ใหม จากที่ทําใหผูบริโภคทราบแควา “นี่คือสถานี
บริการน้ํามันเทานั้น” แต ณ ปจจุบันความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปและรายไดจากการ
จําหนายน้ํามันเพียงอยางเดียวไมสามารถครอบคลุมคาใชจายทั้งหมดภายสถานีบริการน้ํามันได จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญขึ้นสําหรับสถานีบริการน้ํามัน โดยมีการเพิ่ม ธุรกิจในหมวดนอน-ออยล
(Non-Oil) ขึ้นมา ซึ่งหมายถึงสินคาและบริการชนิดอื่นที่นอกเหนือไปจากการใหบริ การน้ํามัน อาทิ
เชน รานสะดวกซื้อ รานอาหาร รานกาแฟ ฯลฯ เพื่อชวยเพิ่มยอดขายใหกับสถานีบริการน้ํามัน ซึ่ง
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. คือสถานีบริการน้ํามันแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่เริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานีบริการน้ํามันใหมีการบริการครบวงจรอยางจริงจังมากที่สุด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จากเดิมคือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) กอตั้ง
ขึ้นในชวงที่ทั่วโลกกําลังเกิดภาวะน้ํามันขาดแคลน (วิกฤติการณน้ํามันโลกครั้งที่ 2) ในป 2521 บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) เริ่มดําเนินงานดวยการจัดหาน้ํามันมาสนองความตองการใชในประเทศให
เพียงพออยางเรงดวน ภาระดังกลาวจึงไดเปนแรงสนับสนุนใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มุงจัดหา
ปโตรเลียมจากแหลงในประเทศเพิ่มเติม เปนผลใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางดานพลังงาน
ไดในระดับหนึ่งและลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศไดเปนจํานวนมาก (PTT 2556)
ดังนั้นจึงสงผลใหในปจจุบัน สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เปนสถานีบริการน้ํามันที่มีปริมาณ
การจําหนายเชื้อเพลิงทุกประเภทที่สูงที่สุด อาทิเชนในชวงป 2551-2555 ดังภาพ 1-1
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ปริมาณ : ลานลิตร

ภาพที่ 1-1 เปรียบเทียบปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ม า : กระทรวงแรงงาน.การจําหนายน้ํา มันเปรีย บเทียบ 5 ป ป 2551-2555. เขาถึ ง เมื่อ 23
มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.doeb.go.th
จากภาพ 1-1 อธิบายไดวา ในป 2551 - 2555 สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีการจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภทในปริมาณที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานีบริการน้ํามันอื่นๆ ไมวาจะ
เปนน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท แกสโซฮอลประเภทตางๆ น้ํามันเบนซินประเภทตางๆ และน้ํามันดีเซล
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ในป 2552 หลังจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซื้อกิจการจากสถานีบริการน้ํามันเจ็ท
(Jett) และปรับเปลี่ยนใหเปนสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ทั้งหมดแลว แตยังคงเหลือรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ
(Jiffy) ที่เพียงแตเปลี่ยนมาอยูภายใตการดูแลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และจึงริเริ่มพัฒนา
สถานีบริการน้ํามันภายใตแนวคิด พีทีที ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station) ขึ้น (วิกิพีเดีย 2554)
พีทีที ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station) คือ การสรางใหสถานีบริการน้ํามันเปนมากกวา
สถานีบริการน้ํามัน หากเพียงเขามาที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ลูกคาจะไดพบกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน ไมวา จะเปนรานสะดวกซื้อ รานกาแฟ ศูนยบริการยานยนต รานอาหารและเบเกอรี่
บริการทางดานการเงิน และบริการอื่นๆอีกมากมาย (PTT 2556)
จากแนวคิดพีทีที ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station) ทําใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เดินหนาพัฒนาสินคาและบริการอื่นๆในหมวดนอน-ออยล (Non-Oil) ที่อยูภายใตการดูแลของบริษัท
มากขึ้น อาทิเชน รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องโปร
เช็ค (Pro-Check) ซึ่งในปจจุบันไดถูกปรับ เปลี่ยนใหมีการบริการที่ครบวงจรมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อ
เรียกใหมกลายเปนศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
อยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยหนึ่งที่บริษัทธุรกิจน้ํามันยังไมสามารถควบคุมได นั่นคือ ราคา
น้ํามัน (Price) ซึ่ง เปนปจ จัยภายนอกที่ท างบริษัท ที่ป ระกอบธุร กิจ น้ํามันไมส ามารถควบคุม หรือ
กําหนดขึ้นเองได ในขณะที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เลือกทําการปรับปรุงภาพลักษณและการ
บริก ารใหมี ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อสรางความแตกต าง แตถึง กระนั้น บริ ษัท ปตท. จํากั ด
(มหาชน) ยังเล็งเห็นถึงกลยุทธอยางหนึ่งที่จะสามารถทําใหลูกคาเกิดความผูกพันและใชบริการของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยางตอเนื่อง ซึ่งกลยุทธดังกลาวคือ กลยุท ธสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาผานการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management - CRM)
ในทุกๆปบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะมีการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภค จากการ
สํารวจทําใหพบวา ลูกคามีความพึงพอใจกับการบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. แตความผูกพัน
ระหวางลูกคากับบริษัทยังไมสูงมากเทาที่ควร โดย ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดกลาวถึงการนําเอาการบริหารลูกคา
สัมพันธเขามาใชในธุรกิจน้ํามันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วา “นอกจากภารกิจในการดูแล
ความมั่นคงทางพลังงาน และสรางความมั่นใจใหคนไทยไดมีน้ํามันเชื้อเพลิงใชอยางเพียงพอในราคาที่
เปนธรรมแลว ปตท. ยังใหความสําคัญกับการใหบริการที่ดีที่สุด และมุงตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของผูบริโภคไดอยางครบครัน การเปดตัวบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card) ถือเปน
ครั้ง แรกที่ ปตท. นํา ระบบการบริห ารลู ก ค า สั ม พัน ธ เ ขามาใชกับ ผูบ ริโ ภคทั่ วไปหรื อ End User
เพื่อที่จะไดรับทราบขอมูลพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดดียงิ่ ขึ้น” (เดลินิวส 2556)
นายชัยวัฒน สกาวจิต ผูจัดการฝายกลยุทธตลาดขายปลีก หนวยธุรกิจน้ํามันบริษัท ปตท.
จํากั ด (มหาชน) ไดก ลาววา “จากการสํา รวจพฤติก รรม ทํา ให ปตท. ต องการใชก ลยุ ท ธส รา ง
ความสัมพันธกับลูกคาผานการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อใหเขาไปสัมผัสกับลูกคาใหใกลชิดมากขึ้น ที่
ผานมาเวลาทําโปรโมชั่นมักจะเหวี่ยงแห เสียงตอบรับจากลูกคาจึงมักอยูในชวงโปรโมชั่น เมื่อหมด
โปรโมชั่น จึงไมมีการสรางความสัมพันธใดๆกับ ลูกคา ทําใหไมสามารถเขาถึงลูกคาไดอยางแทจริง
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4
นอกจากนี้ประกอบกับในสถานีบ ริการน้ํามัน ปตท. ไมไดขายเฉพาะน้ํามันเพียงอยางเดียวแตยัง มี
ธุรกิจอื่นๆที่หลากหลาย ทาง ปตท. จึงจําเปนตองมีขอมูลมาวิเคราะหลูกคาใหตรงจุด โดยการใชบัตร
พีทีที บลู การด (PTT Blue Card) เปนเครื่องมือใหเขาถึงลูกคาไดมากยิ่งขึ้น”
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ภาพที่ 1-2 แสดงภาพบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card)
ที่มา : PTT Blue Society. About Blue Card ที่มาของความสุข. เขาถึงเมื่อ 23 มิถุนายน 2556.
เขาถึงไดจาก http://www.pttbluesociety.com
บัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card) เปนความพิเศษหนึ่ง ที่บ ริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ไดเตรียมไวใหกับลูกคาผูซึ่งเปนผูบริโภคทั่วไป เปนบัตรในลักษณะของบัตรสะสมคะแนน
เพื่อใชแทนเงินสด โดยลูกคาจะสามารถรับคะแนนสะสมไดจากการซื้อสินคาและบริการในเครือบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนี้
1. ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง
- กลุมเบนซินและแกสโซฮอลเติมครบทุก 1 ลิตร ไดรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
- กลุมดีเซลเติมครบทุก 10 ลิตร ไดรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
2. ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น
- ซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะจุดจําหนายภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
และภายในรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ครบทุก 20 บาท ไดรับคะแนนสะสม 1
คะแนน
3. รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
- ซื้อสินคาครบทุก 20 บาท ไดรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (ไมรวมสินคาใน
กลุมเบเกอรี่)
4. รานสะดวกซื้อจิฟ๊ ฟ (Jiffy)
- ซื้อสินคาครบทุก 20 บาทไดรับคะแนนสะสม 1 คะแนน และเมื่อซื้อสินคาครบ
ทุก 60 บาท จะไดรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก 3 คะแนน
5. ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
- ชําระคาบริการครบทุก 20 บาท ไดรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
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คะแนนสะสมสามารถใชแทนเงินสดสําหรับเติม น้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริก ารน้ํามัน
ปตท. กวา 1,300 แหงทั่วประเทศ รวมถึงเมื่อซื้อสินคาที่รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
และรานสะดวกซื้อจิฟ๊ ฟ (Jiffy) โดยมีเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม ดังนี้
1. ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง
- คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลคาแทนเงินสด 100 บาท
2. รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) และรานสะดวกซื้อจิฟ๊ ฟ (Jiffy)
- คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลคาแทนเงินสด 20 บาท
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงบัตรเพื่อรับสวนลดหรือสิทธิพิเศษตางๆ ที่รานอาหาร โรงแรม
สปา และรานคาชั้นนําที่รวมรายการ ตลอดจนใชแลกของรางวัลและรวมกิจกรรมตางๆที่เปนเอกสิทธิ
เฉพาะสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เทานั้นอีกดวย (PTT Blue Card 2556)
จากขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นวาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เริ่มนําเอาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management - CRM) เขามาใชในการบริหารลูกคาโดย
วิธีการทําบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card) ขึ้น เพื่อสรางความแตกตางในสถานการณที่เรื่อง
ของราคาไมสามารถนํามาแขงขันกันไดในธุรกิจน้ํามัน โดยมีเปาหมายคือ ใชบัตรเปนเครื่องมือในการ
สรางความผูกพันและความสัมพันธที่ดีกับลูกคา อีกทั้งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยังมีสินคาและ
บริการอื่นๆที่อยูในเครือของบริษัทอีกหลายประเภท ไมวาจะเปน รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon) ร า นสะดวกซื้ อ จิ๊ ฟ ฟ (Jiffy) ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น และศู น ย บ ริ ก ารเปลี่ ย นถ า ย
น้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ซึ่งการเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชบริการในสถานี
บริการน้ํามันของลูกคาผานการใชบัตร จะสามารถทําใหบริษัทสามารถนําเอาขอมูลมาวิเคราะหและ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ดวยเหตุนี้ผู วิจั ยจึง มีความสนใจศึก ษากลยุท ธก ารบริห ารลู ก คาสัม พันธ (Customer
Relationship Management - CRM) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผานบัตรพีทีที บลู การด
(PTT Blue Card) วาลูกคาของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีการรับรูถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที
บลู การดหรือไมอยางไร การสะสมคะแนนและการแลกคะแนนพรอมทั้งสิทธิประโยชนตางๆจากบัตร
พีทีที บลู การด สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ใหเกิดการเขา
ใชบริการและเกิดกระบวนการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกไดหรือไมอยางไร และสิทธิประโยชนจากบัตร
พีทีที บลู การด จะนําไปสูความภักดีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได
หรือไม เพื่อนําไปประยุกตใชในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจน้ํามันในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. ศึก ษาการบริหารลูกคาสัม พันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)
2. ศึกษาการรับรู และความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การดของลูกคา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
3. ศึกษาความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการใน
เครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ
ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึ กกับ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารลูก คาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู
การด และศึกษาการรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด รวมถึงความภักดีที่
มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยการเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ
แบบเชิงลึกกับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
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ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริห ารลูกคาสัมพันธ มาใช
เปนกรอบในการวิเคราะหและตั้งคําถามเพื่อตอบวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. ดําเนินงานวิจัย
- ออกแบบเครื่องมือวิจัยกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพื่อใชในการสอบถาม
- ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- เก็บแบบสอบถามกับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4. ผลการวิจัย
- รวบรวม วิเคราะหขอมูล เรียบเรียง แสดงผลวิจัยตามวัตถุประสงค
5. สรุปและประมวลผล
6. ขอเสนอแนะ และการนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจตอไป
7. จัดทํารูปเลม
แผนการดําเนินงาน
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1-1

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

2556
2557
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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1.ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ

2. รวบรวมเอกสารข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง ศึ ก ษา
แนวคิด และทฤษฏีตางๆ
3. ออกแบบเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และกํ า หนดกรอบ
คําถาม
4. สัมภาษณเชิงลึกกับธุรกิจ
5. เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณ
เชิงลึกกับลูกคา
6. วิเคราะหเรียบเรียงผลการวิจัย
7. สรุปผลและประมวลผล
8. ขอเสนอแนะ
9. จัดทํารูปเลม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
2. ทราบผลการรับรู ความพึงพอใจที่มีตอสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด และ
ทราบผลความภักดีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ของ
ลูก ค า บริ ษั ท เพื่อ จะสามารถนํา มาประยุ ก ต ต อยอดในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ออกแบบแผนการบริหารลูกคาสัมพันธขององคกรตอไป
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นิยามศัพท
บัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card) หมายถึง บัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด
แลกของรางวัล และรับสิทธิพิเศษทั้งในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และรานคาที่รวมรายการ
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ลูกคา (Customer) หมายถึง ผูที่เปนลูกคาของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งผูที่เปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด และผูที่ไมเปนสมาชิก
การบริหารลูกคา สัมพันธ (Customer Relationship Management - CRM)
หมายถึ ง การเก็บ ข อมูล การใชง านของลูก คา มาวิเ คราะห เ พื่อ สรางความสัม พันธ โดยวิธี ก ารใช
เทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมีหลักการ มีเปาหมายสูงสุดในการเปลี่ยนจากผูบริโภคไปสูการ
เปนลูกคาตลอดไป
การรับรู (Perception) หมายถึง การที่ลูกคาผูท ี่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด รูจักถึง
สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง เมื่อลูกคาทราบถึงสิทธิประโยชน
หรือเคยใชสิท ธิป ระโยชน จากบัตรพีทีที บลู การด แลวไดรับการตอบสนองตามความตองการที่
คาดหวังไว
ความภักดี (Customer Loyalty) หมายถึง การที่ลูกคาใชบริการใดๆผานบัตรพีทีที
บลู การด แลวใหก ารสนับ สนุ นสินคาและบริการในเครือของบริษัท ทั้ง ที่เ กิด จากความภักดีจ าก
ทัศนคติและความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรม

บทที่ 2
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และ
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพี
ทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พรอมทั้ง วัดประสิท ธิภาพของการบริห ารลูก ค า
สัมพันธกับลูกคาผานบัตรพีทีที บลู การด ในเรื่องของการรับรู ความพึง พอใจ และความภักดีของ
ลูกคา โดยมีสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของลูกคา
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา
4. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)
1.1 นิยามการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
วิทยา ดานธํารงและพิภพ อุดร (2547: 24) ใหความหมายไววา ปรัชญาของธุรกิจ ที่
พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคาเปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของ
ลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคาและเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาว
โกศล พรประสิทธิ์เวช (2552: 1-3) ใหความหมายไววา การศึกษา “ความตองการ” และ
“พฤติกรรม” ของลูกคาเปนกระบวนการตอบสนองใหลูกคาเกิดความประทับใจมีความสัมพันธที่ดี
ยิ่ง ขึ้น นําไปสูร ายไดที่ ม ากขึ้ นในอนาคต นําข อมูล ที่ ไดจ ากซีอ ารเ อ็ ม มาวิเ คราะห วางแผนกล
ยุทธ กําหนดนโยบายการขาย การใหบริการที่เหมาะสมแกลูกคาแตละกลุม สินคาหรืองานแตละชนิด
ในการปรับปรุง เพิ่มลด การทํางานใหเหลือเทาที่จําเปน เพื่อลดคาใชจายลง
1.2 ลักษณะสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2546: 13) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธมี 4
ประการ ดังนี้
1) เปนกิจกรรมสรางสัมพันธกับลูกคา หรือคนกลางในชองทางการตลาดแตละราย
(Customized) อยางเปนกันเอง (Personalized)
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2) วัตถุประสงคไมจําเปนตองเปนการเพิ่มยอดขายในทันที หากแตผลลัพธในรูป
ของยอดขายจะเกิดขึ้นในระยะยาว จากการที่ลูกคารูสึกประทับใจ มีความเขาใจและการรับรูที่ดีใน
ตราสินคา ดังนั้น สิ่งที่ตองการจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธ มากกวา คือการผูกสัมพันธกับลูกคา
อยางตอเนื่องในระยะยาว (L-T Relationship)
3) จุดมุงหมายสําคัญของโปรแกรม คือตองการใหทั้งองคกรและลูกคาไดประโยชน
จากการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ทั้งสองฝาย (Win – Win Strategy)
4) เนนกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง (Two – way Communications) ดังนั้น
เครื่องมือหรือสื่อตอบกลับโดยตรง (Direct Response Device) เชน เบอรโทรศัพท เว็บไซตที่จํางาย
Call Center ฯลฯ ก็จะกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
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1.3 วัตถุประสงคของการบริหารลูกคาสัมพันธ
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2546: 13-14) กลาวถึงวัตถุประสงคสําคัญในการบริห ารลูกคา
สัมพันธ ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาหรือการบริการของบริษัทอยางตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง
2) เพื่อสรางทัศนคคติที่ดีตอสินคาหรือการบริก ารและบริษัท ทําใหลูกคาทราบ
วิธีการใชสินคาอยางถูกตอง สามารถจดจํา และมีภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและสินคาหรือการบริการ
ของบริษัทในระยะยาว
3) เพื่อใหลูกคามีความภัก ดีตอบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่บริษัทมีสินคาจําหนายหลายสายผลิตภัณฑการที่ลูกคาซื้อสินคาของบริษัทใน
สายผลิตภัณฑหนึ่งแลวรูสึกประทับใจในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินคาในสายผลิตภัณฑ
อื่น (Cross-Selling) ก็จะมีมากขึ้น
4) เพื่อใหลูกคาแนะนําสินคาหรือการบริการตอไปยังผูอื่น เกิดการพูดแบบปากตอ
ปาก (Words - of - Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินคา ซึ่งมีความนาเชื่อถือมากกวาคํากลาวอางใน
โฆษณา และเมื่อสินคาหรือการบริการชองบริษัทถูกโจมตีจากผูอื่น ลูกคาชั้นดีของบริษัทเหลานี้เองที่
จะทําหนาที่เปนกระบอกเสียง ปกปองชื่อเสียงของบริษัท และสินคาหรือการบริการของบริษัท
1.4 องคประกอบของการบริหารลูกคาสัมพันธ
วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547) ไดกลาวถึงองคประกอบของการบริหารลูกคา
สัมพันธที่สามารถอธิบายดวยตนแบบ (Model) วาประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก (DEAR) คือ
1.4.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
การสรางฐานขอมูลลูกคาเปนขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธลูกคาคือ
การสรางฐานขอมูลลูกคา ซึ่งไมเพียงจะตองรวบรวมเอาองคประกอบอันเปนรายละเอียดของลูกคา
เอาไวเทานั้น แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคา
หรือความสามารถที่ลูก คาแตล ะกลุม จะสรางกําไรใหบริษัทไดในระยะยาว ฐานขอมูล ที่ดีและมี
ประโยชน ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
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ถูกตอง ขอมูลลูกคาตองมีความถูกตองอยูเสมอ เพราะขอมูลที่ไมถูกตองกอใหเกิด
การสูญเปลาและสิ้นเปลือง ธุรกิจจึงตองใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล ในฐานขอมูล ลูก คา โดยกําหนดวิธีก ารตรวจสอบไวตั้ง แตกอนการบันทึก ลงใน
ฐานขอมูลพรอมทั้งใหมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึกไวแลวในฐานขอมูล
เปนระยะๆ
ครบถวน ความครบถวนของฐานขอมูลพิจารณาจากการมีขอมูลที่จําเปน และเปน
ประโยชนใ นการดําเนินกิจ กรรมเพื่อการสรางรัก ษาและกระชับ ความสั ม พันธลูก ค า
มากกวาการมีขอมูลปริมาณมาก แตไมทราบวาจะนําไปใชอยางไร
เปนปจจุบัน ในปจจุบันขอมูลแทบทุกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทําให
ฐานขอมูลที่สรางขึ้นมาตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการใช
ของลูกคา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และแทบจะไมจํากัด
เชื่อมโยงกันได เปนคุณสมบัติที่ทําใหฐานขอมูลมีประสิทธิภาพลดตนทุนการ
จัดเก็บ และลดขอผิดพลาดจากการตัดสินใจ เพราะถาหากขอมูลมีการเชื่อมโยงกันจะชวย
ใหบริษัทสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง และสะดวกสําหรับตัวลูกคาเอง
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ดังนั้น การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาลูกคาจึงตองเริ่มตนจากการเลือกประเภท
วาขอมูลใด “จําเปน” และ “เรงดวน” ขอมูลเหลานั้นตองจัดเก็บทันที แตขอมูลใดที่ถือวา “จําเปน”
แต “ไมเรงดวน”ก็สามารถรอเพื่อหาโอกาสจัดเก็บภายหลังได เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความทวม
ทนของขอมูล (Information Overloaded) ขอมูลของลูกคาที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษ มี 4
ประเภท คือ
1) ขอมูลเพื่อการติดตอ เปนขอมูลพื้นฐานที่เขาขายจําเปนและเรง ดวน ที่ตอง
รวบรวมจากลูกคาทุกรายในทันทีที่มีโอกาส ซึ่งหมายถึง ตั้งแตครั้งแรกที่ไดมีการซื้อ หรือทดลองใช
สินคาหรือบริก ารของบริษัท ประกอบดวย คํานําหนานาม ชื่อ และนามสกุล ที่อยูท างไปรษณี ย
หมายเลขโทรศัพท อีเมล ซึ่งขอมูลเหลานี้จะตองปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีโอกาส
2) พฤติกรรมการซื้อการใช ขอมูลพฤติกรรมการซื้อ/การใชสินคาหรือบริการ จะ
ชวยใหบริษัทสามารถคาดการณแนวโนมของพฤติกรรมในอนาคตของลูกคาไดอยางใกลเคียงและอาจ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงในความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วกอนที่ตัวลูกคาจะทราบ ขอมูล
พฤติกรรมการซื้อ/การใชแบงตามมิติที่สําคัญของพฤติกรรม ดังนี้
- มิติ ดานเวลา ได แก ขอมู ล พฤติก รรมที่เ กี่ยวกับ การกํา หนดเวลา และชว ง
ระยะเวลาของการซื้อ และการใชสินคา เชน ความถี่ในการซื้อ/การใช วัน-เวลาปกติของ
การซื้อ/การใช โอกาสพิเศษ เปนตน
- มิติดานมูลคา ไดแก ขอมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวกับปริมาณของรายการคา และ
จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาหรือบริการโดยมีองคประกอบหลัก 2
ประเภท คือปริมาณและราคาเฉลี่ยของการซื้อ/การใชในแตละครั้ง
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- มิ ติ ด า นสิ น ค า /บริ ก าร ได แ ก ข อ มู ล พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ ประเภท และ
ลัก ษณะเฉพาะของสินคา หรือบริการที่ลูกคานิยมซื้อหรือใช ป ระเด็นสําคัญ เกี่ยวกับ
ฐานขอ มูล พฤติก รรมของลูก คา อยูที่ก ารนํา ขอมูล ที่ไดมีก ารบัน ทึก ไว อยางกระจั ด
กระจาย ณ จุดตางๆ มาประสมประสานเพื่อใชป ระโยชนในการออกแบบกิจ กรรม
ทางการตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกคาแตละราย
3) พฤติกรรมการติดตอ สอบถาม และรองเรียน ขอมูลวิธีการติดตอที่ลูกคาใช
ประจํา จะชวยใหบ ริษัททราบวาควรใชวิธีการใดในการเขาถึงลูก คาแตล ะรายไดอยางไรใหมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค นอกจากนี้ความถี่และครั้งลาสุดของการติดตอลูกคาสามารถนํามาเปนดัชนี
ที่ชี้ความสัม พันธของบริษัทกับลูกคาวามีความแนบแนนมากนอยเพียงใด ซึ่ง ขอมูลพฤติก รรมการ
ติดตอเมื่อนําไปประกอบกับขอมูลพฤติกรรมการซื้อก็จะชวยใหบริษัทสามารถประเมินแนวโน มของ
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคาไดชัดเจนมากขึ้นดวย
4) พฤติกรรมการตอบสนองตอกิจกรรมการตลาด การตอบสนองตอขอเสนอ หรือ
คําเชิญชวนทางการตลาดในทุกๆรูปแบบ บริษัทตองประเมินอัตราการตอบสนองตอกิจกรรมทาง
การตลาดของลูก คาแตล ะรายเปนเรื่องๆ เนื่ องจากลูก คาแตล ะรายมีแนวโนม ที่จะตอบสนองตอ
กิจกรรมบางอยางไดงายกวาแบบอื่น เชน ลูก คาบางรายออนไหวตอกิจ กรรมเพื่อสังคม ในขณะที่
ลูกคาอีกหลายๆรายอาจจะออนไหวตอความใหมมากกวา
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1.4.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronics)
ความกาวหนาและความหลากหลายของเทคโนโลยีในปจจุบัน เปนแรงผลักดัน
สําคัญที่ทําใหการบริหารลูกคาสัมพันธลูกคามีความเปนไปไดจริง เทคโนโลยีเปนหัวใจอยางหนึ่งที่ทํา
ใหการบริหารลูกคาสัมพันธประสบความสําเร็จ โดยที่องคกรตองเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การวิเคราะหและแยกแยะลูกคา เพื่อการสรางจุดของการติดตอกับลูกคา และเพื่อการกระจายขอมูล
ผานทุกชองทางและทุกหนวยงานในบริษัทนับเปนความจําเปนสําหรับการบริหารลูกคาสัมพันธโดยใน
ปจจุบันแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) เทคโนโลยีตางๆที่สามารถ
นํามาประสมประสานกันเพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาในทุกชองทางการติดตอ
ของบริษัทไมวาจะเปนระหวางลูกคากับพนักงาน ลูกคากับเครื่องอัตโนมัติ ฯลฯ
2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) เทคโนโลยีตางๆที่ออกแบบ
มาเพื่อชวยในการรวบรวมและเรียกใชขอมูล การประมวลผลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบที่เขาใจงาย และเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูที่เรียกใชขอมูล
3) เทคโนโลยี พั ฒ นาข อเสนอเฉพาะราย (Customization Technology)
เทคโนโลยีที่เ กี่ยวของโดยตรงกับ การออกแบบ และการปรับ รูป แบบของสินคา /บริก ารให อยูใน
ลักษณะที่ตรงกับความตองการ หรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด
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1.4.3 การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action)
เมื่อมีฐานขอมูลลูกคา และแบงลูกคาออกเปนกลุมตามมูลคาของลูกคาแลว ขั้น
ตอไปคือการสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ ทางดานการตลาด และดานอื่นๆ เพื่อนําไปสูการสราง
(Building) รักษา (Retaining) และกระชับ (Deepening) ความสัมพันธกับลูกคา การเรียนรูลูกคาที่
จําเปนตอการสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ ไดแก
1) เรียนรูความตองการของลูกคา เริ่มตนโดยการเรียนรูลูกคาจากขอมูลที่มีอยู
ขอมูลดังกลาวคือ ใครคือลูกคา พฤติกรรมในการซื้อเปนอยางไร มีโอกาสที่ลูกคาจะซื้อเพิ่มหรือไม จะ
นําเสนอสินคาอยางไรใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา
2) เรียนรูความแตกตางของลูกคา การแบงกลุมลูกคาตามมูลคาของตัวลูกคาและ
แบงลูกคาออกเปนกลุมๆ เพื่อออกแบบวิธีในการดูแลลูกคาแตละกลุมที่แตกตางกัน
3) เรียนรูชองทางการติดตอที่ลูกคาตองการและผลกระทบของชองทางการติดตอ
การนําเสนอโปรแกรมสรางความสัมพันธตางๆ จะตองกระทําผานชองทางการติดตอ (Touch Point)
ตางๆ การเรียนรูวาชองทางไหนที่ลูกคาชอบหรือไมชอบ ชองทางไหนที่ลูกคาใชบอย จึงเปนสิ่งจําเปน
ที่จะตองเรียนรู
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1.4.4 การรักษาลูกคา (Retention)
การรักษาลูกคาเดิมนั้นใชตนทุนต่ํากวาการไดมาซึ่งลูกคาใหมหลายเทา การรักษา
ลูกคาเดิมไวจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพียงแตลูกคาแตละรายมีความสําคัญไมเทาเทียมกัน ดังนั้นการ
ใชความพยายามในการรัก ษาลูกคาจึง ตองออกแบบใหมีความเจาะจงสําหรับ ลูกคาแตละรายดวย
เชนกัน รูปแบบกลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคาที่สําคัญ แบงได 2 กลุมหลัก คือ
1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) หมายถึง ความ
พยายามเพิ่มโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาปจจุบันใหครอบคลุมความตองการ โดยมีเปาหมาย
หลักคือการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น กลาวคือเปน
การเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเชื่อมโยงลูกคากับบริษัทใหมีจํานวนมากที่สุด
ไดแก การขายตอเนื่อง (Cross-Selling) การสรางเครือขายภายในกลุม ลูกคา (Intra-customer
Network Building) การขายผานกิจกรรม (Activity-led Selling) การขยายจํานวน/ประเภทชอง
ทางการติดตอ (Touch-point Expansion)
2) การเสริม สรางความลึก ซึ้ง ของความสัม พันธ (Relationship Deepening)
หมายถึง การเพิ่มความเขมแข็งของสายใยความสัมพันธเดิมที่มีอยูโดยไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนสายใย
ความสัมพันธใหมๆ กลาวคือการเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธจึงเปนการสรางเสริมคุณคา
ของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดเจนในการรับรูของลูกคา ไดแก การขายตอยอด (Up-selling) การ
กระตุนการลงทุนรวมจากลูกคา (Customer Joint-investment Solicitation) การสรางเครือขาย
เพื่อรองรับความสัมพันธ (Network Creation)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการ
สรางแนวคําถามสัม ภาษณผูบ ริห ารที่มีสวนเกี่ยวของในการบริห ารงานดานลูกคาสัม พันธ เพื่อนํา
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ผลสรุปและการอภิปรายผลมาตอบวัตถุประสงคในสวนของการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผาน
บัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค (Perception)

2.1 นิยามการรับรู
Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 62-63) กลาวไววาการเลือกรับรู
(Perceptual Selection) เปนกระบวนการแรกของการรับรู ผูบริโภคจะเลือกรับรูแตสิ่งที่ตนสนใจ
และสามารถตอบสนองความตองการของตน เนื่องจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวน
มาก และผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอดคลอง
กับความตองการ
พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวัฒนากุล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541: 114) ไดกลาวถึง
กระบวนการรับรูไววาโดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและมักเกิดตาม
ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดหมดแต
จะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะนั้นเมื่อ
ไดรับสารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่
แตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอยาง คือ
1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) - เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและได
ยินในสิ่งที่เราตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง
2. ประสบการณเดิม (Past Experience) - คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอม
ตางกันถูกเลี้ยงดูดวยวิธีตางกันและคบสมาคมกับคนตางกัน
3. กรอบอางอิง (Frame of Reference) - ซึ่งเกิดจากการสั่ง สมอบรมทาง
ครอบครัวและสัง คม ฉะนั้นคนที่ม าจากตางครอบครัว สถานภาพทางสังคมตางกัน นับ ถือศาสนา
ตางกัน จึงมีการรับรูในเรื่องตางๆ ตางกัน
4. สิ่ง แวดลอม - คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ
สถานที่ ฯลฯ จะเปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน
5. สภาวะจิตใจและอารมณ - ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยางเชน เรา
มักมองปญหาตนเองเปนใหญ เปนตน
2.2 อิทธิพลที่สงผลตอการรับรู
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2532: 25) ไดกลาวถึงการรับรูของบุคคลขึ้นอยูกับอิทธิพล 3 สิ่ง
ดวยกัน คือ
2.2.1 ลักษณะของสิ่งเรา
ไดแก ขนาด สี รส กลิ่น เปนตน ซึ่งคนเราจะสามารถรับรู ไดโดยผานประสาท
สัมผัสทั้งหา
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2.2.2 ความสัมพันธระหวาง สิ่งเรากับสิ่งแวดลอม
หากสิ่งเราขัดตอการยอมรับ ทั่วไปของสังคม หรือไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
หรือสิ่งตางๆ ที่จะเปนปจจัยรอบตัวบุคคล สิ่งเรานั้นก็จะไมไดรับความสนใจ
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2.2.3 เงื่อนไขภายในแตละบุคคล
แตละคนจะรับแตสิ่งเราที่สอดคลอง กับกรอบแหงความรูของตนเทานั้น ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอกรอบแหงความรู คือ ประสบการณ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ และแนวความคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง
Assael (1998: 84) อธิบายเพิ่มเติมวา สิ่งเราจะมีความเปนไปไดที่จะไดรับการรับรูมาก
ขึ้น หากสิ่งเราเหลานั้นมีลักษณะดังนี้ คือ
1. สอดคลองกับประสบการณที่ผานมาของผูบริโภค
2. สอดคลองกับความเชื่อในปจจุบันของผูบริโภคตอตราสินคา
3. ไมมีความสลับซับซอนมากจนเกินไปเชื่อถือได
4. มีความสัมพันธกับความจําเปนหรือความตองการในปจจุบัน
5. ไมกอใหเกิดความกลัวและความกังวลใจมากจนเกินไป
2.3 กระบวนการรับรูของผูบริโภค
การรับรูเปนกระบวนการที่มีความซับซอนและมีปจจัยที่เกี่ยวของดวยหลายประการ ซึ่ง
Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 62 - 63) กลาววากระบวนการรับรูของ
ผูบริโภคเริ่มตนจากการเลือกรับขอมูล (Selection) การจัดระเบียบขอมูล (Organization) และการ
ตีความหมาย (Interpretation) โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
2.3.1 การเลือกรับรู (Perceptual Selection)
เปนกระบวนการแรกของการรับ รู ผูบ ริโ ภคจะเลือกรับ รูแตสิ่งที่ตนสนใจและ
สามารถตอบสนองความตองการของตน เนื่องจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวนมาก
และผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอดคลองกับ
ความตองการ โดยกระบวนการรับรูมี 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเปดรับ (Exposure) เกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสตาง ๆ ของลูกคาไดรับการ
กระตุนจากสิ่งเรา โดยลูกคาจะเปดรับสิ่งเราหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสนใจและความเกี่ยวพันที่ลูกคา
มีตอสิ่งเรานั้นๆ ซึ่งลูกคาอาจจะหลีกเลี่ยงการเปดรับสิ่งเราที่ไมเกี่ยวของกับตนเองก็ได
2) ความสนใจ (Attention) หมายถึง การที่ลูกคาใหความสนใจกับสิ่งเราโดยสิ่งเรา
ที่มีความแปลกแตกตางกัน ในการเลือกรับรู และเลือกสนใจสิ่งเราทางการตลาด เนื่องจากแตละ
บุคคลมีความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และบุคลิกภาพที่เปนเอกลักษณเ ฉพาะตัว ทําใหลูกคา
แตละคนมีการรับรู และความสนใจตอโฆษณา การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธในสินคา หรือบริการ
ชนิดเดียวกันไมเหมือนกัน ดังนั้น เมื่อลูกคารับสิ่งเราแลวไมจําเปนตองเกิดความสนใจตามมาเสมอไป
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ในกรณีที่ลูกคาเลือกรับและเลือกสนใจขอมูลแลว ลูกคายังไมสามารถตีความขอมูลได เนื่องจากขอมูล
ที่ไดรับยังไมเปนระเบียบเรียบรอยดังนั้น ลูกคาจึงตองทําการจัดระเบียบขอมูล
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2.3.2 การจัดระเบียบขอมูล (Perceptual Organization)
กระบวนการที่ผูบริโภคจัดกลุมขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ จนเกิดเปนภาพรวม
เพื่อใหสะดวกตอการประมวลผลและการตีความหมายขอมูล โดยมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ไมวาจะ
เปนโฆษณา ชองทางการจัดจําหนาย และขอมูลอื่นๆ จนเกิดเปนภาพรวมของสินคาขึ้นในใจของ
ผูบริโภค
2.3.3 การตีความ (Perceptual Interpretation)
เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรับรู โดยแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization) หมายถึง การจัดกลุมสิ่งที่
คลายคลึงกันเขาดวยกันเปนหมวดหมู ซึ่งทําใหลูกคาสามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2) การเชื่อมโยง (Perceptual Inference) หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งเรา 2 ชนิดเขาดวยกัน คือ สินคา และสัญลักษณที่เชื่อมโยงกับสินคา เมื่อลูกคาเชื่อมโยงสิ่ง
เราทั้งสองเขาดวยกัน ก็จะตีความออกมาเปนการรับรู
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการวิเคราะห
สรุปผลและอภิปรายผลในสวนของการศึกษาการรับรูถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค (Consumer Satisfaction)
3.1 นิยามความพึงพอใจของผูบริโภค
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546: 5) กลาวถึงความพึงพอใจของมนุษย เปนการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวา บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งที่ตรงตอความ
ตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึง พอใจ ดังนั้นการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น
Gerson (1993, อางถึงใน ธัญวดี บัลลังกสุข 2546: 21) ไววา “ความพึงพอใจของ
ผูบริโภค” (Consumer Satisfaction) หมายถึง ความรูสึกของลูกคาหรือลูกคาที่เกิดความรูสึกพอใจ
หรือผิดหวังที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลประเมินจากคุณสมบัติผลิตภัณฑที่ไดรับกับความ
คาดหวัง ของลูกคาและการรับรูของลูก คาที่มีตอสินคาวาเปนไปตามคาดหวัง หรือเกินกวาความ
คาดหวังของลูกคาซึ่งถาการที่สินคาหรือบริการเปนไปตามความคาดหวังหรือเกินกว าความคาดหวัง
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ของลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจขึ้นและทําใหทัศนคติโดยรวมของลูกคาที่มีตอสินคา หรือบริการ
หลังจากที่ไดรับบริการนั้นๆ หรือไดใชผลิตภัณฑนั้นแลว โดยที่ความพึงพอใจนี้จะเปนการเสริมทัศนคติ
ในทางบวกตอตราสินคานั้นๆ ซึ่งนําไปสูแนวโนมในการซื้อซ้ํา ในตราสินคานั้น
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3.2 เหตุผลที่ตองมีการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผูบริโภค
เหตุผลสําคัญที่นักการตลาดตองทําการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผูบริโภค ก็
เพื่อที่จะทราบถึงความคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพ เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ที่จะนําไปสูการเกิดความพึงพอใจของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
เหตุผ ลพื้นฐานที่ตองมีก ารประเมินคุณภาพและความพึง พอใจของผูบ ริโ ภค Gerson
(1993, อางถึงใน หนึ่งฤทัย วัธนเวคิน 2546) ไดแบงเหตุผลออกเปน 7 ประการ ซึ่งไดแก
3.2.1เพื่อที่จะเรียนรูเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค (To Learn about Consumer
Perceptions) ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกัน แตละคนจะมีการรับรูตอสิ่งตางๆที่ตางกันออกไป
ถึง แมวาจะอยูในสถานการณเ ดียวกันก็ตาม ดัง นั้น การประเมินคุณภาพหรือความพึง พอใจก็ควร
ประเมินจากการรับรูของแตละบุคคล ถึงจะไดผลดีที่สุด
3.2.2เพื่อสรุปใหไดวาอะไรคือสิ่งที่ผูบริโภคตองการ จําเปน เรียกรอง และคาดหวัง
(To Determine Consumer Needs, Wants, Requirements and Expectations) การประเมิน
ความพึงพอใจของผูบริโภคไมใชเพียงแครูวาผูบริโภคมีความรูสึกอยางไรกับสินคาหรือบริการที่พวก
เขาซื้อหรือไดรับ ไป แตตองหาขอสรุปใหไดวาอะไรคือสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากเรา นั่นคือเราตอง
ศึก ษาถึง ความตองการในปจ จุบั นและอนาคตของผูบ ริโ ภค สรุป คือ ถาจะวัดความพึง พอใจของ
ผูบริโภคเราตองวัดวาอะไรคือสิ่งที่ผูบริโภคตองการ จําเปน เรียกรอง และคาดหวังที่จะไดรับจากเรา
รวมถึงเหตุผลในความตองการนั้นๆดวย
3.2.3 เพื่อลดชองวาง (To Close the Gaps) ระหวางผูบริโภคและผูใหบริการมัก
มีชองวางมากมายเกิดขึ้น การประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคถือวาเปนวิธีในการปดชองวาง
เหลานั้นลง เนื่องจากชองวางที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความแตกตางระหวางการรับรูที่ธุรกิจเชื่อวาสงมอบ
ใหกับผูบ ริโ ภค กับสิ่ง ที่ผูบ ริโ ภคไดรับ รูวาไดรับ อะไรจริงๆ เชน ชองวางระหวางสิ่ง ที่ธุร กิจ เชื่ อวา
ผูบริโภคตองการ กับสิ่งที่ผูบริโภคตองการจริงๆ หรือชองวางระหวางคุณภาพการบริการที่ธุรกิจเชื่อวา
สงมอบใหกับผูบริโภค กับสิ่งที่ผูบริโภครับรูวาไดรับจริง เปนตน ซึ่งการประเมินคุณภาพความพึงพอใจ
จะนําไปสูการทราบถึงสาเหตุของการเกิดชองวางตางๆ และนําผลที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะ
นําไปสูความพึงพอใจในอนาคต
3.2.4 เพื่อตรวจสอบวาอะไรคือสิ่งที่คาดหวังเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และความพึงพอใจของผูบริโภค (To inspect What you Expect in order to improve Service
Quality and Consumer Satisfaction) การที่จะตรวจสอบจะตองมีการกําหนดมาตรฐานของการ
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บริการใหกับธุรกิจ โดยมีพื้นฐานอยูที่ความตองการและความคาดหวังของผูบริโภค และตองทําการ
สื่อสารใหพนักงานในองคกรและผูบริโภคทราบถึงมาตรฐานนั้น จากนั้นจึงจะสามารถประเมินผลโดย
เปรียบเทียบระหวางมาตรฐานที่กําหนดไว กับการกระทําที่เกิดขึ้นจริง
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3.2.5การเพิ่ ม คุ ณ ภาพนํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของกํ า ไร (Because Improved
Performance Leads to Increased Profits) ในขอนี้ไมสามารถยืนยันไดวาการเพิ่มคุณภาพจะ
นําไปสูการเพิ่มขึ้นของกําไรเสมอไปหรือไม แตธุรกิจตางๆก็มีความเชื่อวาถามีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการใหอยูในระดับที่สูงขึ้น ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจสูงขึ้นตามมาดวย ทําใหคนยอมเสียเงิน
เพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับการบริการที่ดี ดังนั้นถามีการพัฒนาคุณภาพการบริการ รวมถึงสงมอบบริการที่มี
คุณภาพ ก็จะสามารถเพิ่มกําไรใหกับธุรกิจไดนั่นเอง
3.2.6 เพื่อที่จะเรียนรูวาเรากําลังทําอะไรอยู และจะกาวไปในทางใด (To Learn
How You are Doing and Where You Go from Here) มีเหตุผลดีๆมากมายที่จะประเมินคุณภาพ
การบริการและระดับความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งเหตุผลขอนี้เปนเหตุผลที่สําคัญที่สุด เพราะการ
ทราบวาอะไรคือชองวาง อะไรคือสิ่งที่ผูบริโภคตองการและคาดหวัง หรือทําอยางไรใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจ ก็คือการรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะนําไปเปนแนวทางในอนาคต ที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ของธุรกิจ
3.2.7 เพื่อประยุก ตใชในกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง (To apply the
Process of Continuous Improvement) หากธุรกิจไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูบริโภคอาจ
เปลี่ยนใจไปใชบริการของคูแขง ดังนั้นจึง จําเปนตองมีการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงคุณภาพการบริการใหตรงกับการคาดหวังและความ
ตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการ
ออกแบบแบบสอบถามกับ ลูกคา วิเคราะห สรุป ผลและอภิปรายผลในสวนของการศึกษาความพึง
พอใจในสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
4. แนวคิดเรื่องความภักดีของผูบริโภค (Consumer Loyalty)
4.1 นิยามความภักดีของผูบริโภค
Oliver (1999, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2553: 22) ไดกลาวถึงพัฒนาการของ
ความภักดีวามักจะเริ่มจากการที่ลูกคามีความภักดีกับองคกรในระดับการรับรูกอน คือเริ่มจากการรับรู
วาคุณสมบัติของตราสินคานั้นดี หรือนาสนใจกวาตราสินคาอื่น ๆ จากนั้นลูกคาก็จะเริ่มมีความภักดีใน
ระดับที่มีอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของมากขึ้น โดยลูกคาจะเริ่มมีความรูสึกชื่นชอบที่ทวีคูณขึ้น
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จากการไดมีโอกาสใชตราสินคาเปนครั้งคราว และหลังจากนั้นก็พัฒนาไปสูระดับที่ลูกคาวางใจที่จะซื้อ
ตราสินคาเดิมอีก และในที่สุดลูกคาก็จะมีพฤติกรรมซื้อซ้ําในตราสินคานั้นอยางตอเนื่อง
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4.2 แนวคิดเรื่องการวัดความภักดีจากทัศนคติ
Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ไดมีการวางแผนที่จะวัดความ
ภักดีตอตราสินคาของผูบ ริโ ภคทั้งทางดานอารมณและความรูสึก สามารถวัดไดจากองคป ระกอบ
ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก
4.2.1 วัดจากการที่ลูกคาคํานึงถึงคุณคาที่ตองเสียไปจากการเปลี่ยนไปใชตราสินคา
อื่น (Switching cost) โดยผูบริโภคอาจจะลังเลถึงความเสี่ยงที่จะไดรับในคุณภาพที่ดอยกวาจากตรา
สินคาอื่นที่เปลี่ยนไปใช เปนการวัดที่ทําใหทราบถึงพื้นฐานของความภักดีไดในระดับหนึ่ง
4.2.2 วัดจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสําหรับทุก
ระดับความภักดีตอตราสินคา และความไมพึงพอใจของผูบริโภค ก็สามารถทําใหผูบริโภคเปลี่ยนไปใช
ตราสินคาอื่นได
4.2.3 วัดจากความชอบ (Liking of the brand) โดยวัดวาผูบริโภคเห็นวาตรา
สินคานั้นเปนเสมือนเพื่อนที่คุนเคยหรือไม ตอตานตราสินคาคูแขงในระดับใด เปนการวัดจากอารมณ
ความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา เปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาความรูสึกที่ผูบริโภค มีตอคุณสมบัติ หรือขอดี
เชิง กายภาพของตราสินคานั้นๆ โดยความชอบนี้เ ปนไดตั้ง แตในระดับชื่นชอบ (Liking) เคารพ
(Respect) เปนมิตร (Friendship) จนกระทั่งถึงไววางใจ (Trust)
4.2.4 วัดจากความผูกพัน (Commitment) คือ วัดจากความรักและความเชื่อมั่น
ของลูกคาตอตราสินคาโดยอาจพิจารณาประกอบกับตัวบงชี้ที่สําคัญ อาทิ จํานวนครั้งที่ผูบริโภคเขามา
ติดตอ หรือปฏิสัมพันธกับองคกรและตราสินคานั้น เปนตน
4.3 แนวคิดเรื่องการวัดความภักดีจากพฤติกรรม
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548:
82 - 83) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความตั้งใจของลูกคาที่จะมีพฤติกรรมในบริบทตางๆ
ของธุรกิจบริการ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบริโภความีมาก
นอยเพียงใด ซึ่งประกอบดวยความตั้งใจ 4 ดาน คือ
4.3.1 ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth communications) ไดแก ลูกคาพูด
ในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับองคกรใหกับผูอื่นฟงหรือไม ลูกคาแนะนําองคกรใหกับผูอื่นที่มาขอคําปรึกษาหรือไม
และลูกคาสนับสนุนคนรูจักใหมาใชบริการขององคกรหรือไม
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4.3.2 ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) ไดแก ลูกคาพิจารณาตราสินคาของ
องคกรเปนรายแรกหรือไม ลูกคาใชบริการตางๆ ขององคกรมากขึน้ ในปตอมาหรือไม ลูกคาใชบริการ
ขององคกรนอยลงในปตอมาหรือไม
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4.3.3 ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity)
ไดแก ลูก คาจะไปใชบริก ารบางสวนจากองคก รอื่นที่ใหราคานาสนใจกวาบางหรือไม ลูก คาจะ
เปลี่ยนไปใชบริการทั้งหมดจากองคกรอื่นที่มีราคานาสนใจกวาหรือไม และลูกคายินยอมที่จะจายมาก
ขึ้นใหกับองคกรปจจุบันซึ่งใชบริการอยูแมจะตองจายในราคาที่สูงกวา ที่จะตองจายใหกับองคกรอื่น
หรือไม
4.3.4 ความตั้งใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) ไดแก ลูกคาจะ
เปลี่ยนไปใชบริการขององคกรอื่นทันทีหากประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม ลูกคาจะวา
กลาวหรือติเตียนกับลูกคารายอื่นเมื่อประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม ลูกคาจะติกับ
หนวยงานภายนอกตางๆเมื่อประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม และลูกคาจะติกบั พนักงาน
ขององคกรโดยตรงหากมีปญหาหรือไม
แนวคิดเรื่องความภักดีของผูบริโภค ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถามและตั้งคําถาม ในการวิเคราะห สรุปผลและอภิปรายผลในสวนของการศึกษาความภักดี
ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ธัญวดี บัลลังกสุข (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารลูกคาสัมพันธ ผาน
บัตรสมาชิก ของธุรกิจโรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ” มีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ 1) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรสมาชิก 2) เพื่อศึกษาการรับรู การใชและความพึง
พอใจผานสิทธิประโยชนของบัตรสมาชิก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเปนลูกคาบัตรสมาชิก
โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงเปน
2 สวนคือ การสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารที่ดูแลสวนการบริหารลูกคาสัมพันธ ผานบัตรสมาชิกและ
การสัมภาษณเชิงลึกกับลูกคาบัตรสมาชิก M-Generation จํานวน 10 ทาน และการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับ กลุมตัวอยางที่เ ปนสมาชิก บัตร M-Generation ของโรง
ภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ จํานวน 200 ชุด
ผลการวิจัยพบวา
โรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ ใชการบริหารลูกคาสัมพันธ ผานบัตรสมาชิก MGeneration มีการเก็บฐานขอมูลลูกคาและเรียนรูพฤติกรรมของลูกคาบัตรสมาชิกผานซอรฟแวรของ
องคกรที่ทันสมัย เพื่อนํามาสรางเปนกิจกรรมและโปรโมชั่นใหเหมาะสมกับลูกคาแตละรายในสวนของ
การรับรูสิทธิประโยชนของลูกคาบัตรสมาชิก M-Generation โดยรวมรับรูอยูในระดับ ปานกลาง โดย
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การรับรูสงผลถึงการใชสิทธิประโยชนของลูกคาบัตรสมาชิกใหมีระดับการใชสิทธิประโยชนในระดับ
ปานกลางดวย และระดับความพึงพอใจสิทธิประโยชนของลูกคาโดยรวมอยูในระดับ ปานกลางเชนกัน
และลูกคาบัตรสมาชิก M-Generation โดยรวมมีความพึงพอใจจากการเปนลูกคาบัตรสมาชิก อยูใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง
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2. สุณิสา ผองผล (2555) เปนการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรทรูการด ของ
บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานบัตรทรูการด ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาการรับรู สิทธิ
ประโยชนของบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 3) ศึกษาความพึง
พอใจ ตอบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ4) ศึกษาความภักดี
ของลูกคาที่มีตอบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย 2 รูปแบบคือ 1)การ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานบัตรทรูการด
2)การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ ดานการรับรู ความพึง
พอใจ และความภักดี กับลูกคาผูถือบัตรทรูการด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด
ผลการวิจัยพบวา
1. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารความสัมพันธกับลูกคาผาน
สิทธิประโยชนบัตรทรูการด เพื่อตองการสรางคุณคาทางจิตใจใหกับลูกคา และศึกษาเรียนรู Lifestyle
ของลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุงสิทธิประโยชนใหตรงกับความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น ตามแนวคิด
และทฤษฎีของการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยบริษัทเปนผูสงมอบใหกับลูกคาที่ใชสินคาและบริการของ
บริษัท โดยมียอดคาใชจาย และระยะเวลาการใชงานตามเกณฑที่กําหนด
2. ในสวนของลูกคาบัตรทรูการดมีการรับรูสิทธิประโยชนของบัตรโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของบัตรอยูในระดับ สูง สวนความพึงพอใจตอบัตรทรู
การดโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง และมีความภักดีโดยรวมตอบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) อยูในระดับ ปานกลาง
ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ เปนการวิจัยที่มีการศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ซึ่งผูวิจัยนํามาศึกษาเพือ่ เปนแนวทางในการออกแบบคําถาม ทั้งคําถามสําหรับสัมภาษณแบบเชิงลึก
กับผูบริหารของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และลูกคาของบริษัท พรอมทั้งการออกแบบคําถามใน
แบบสอบถามสําหรับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตลอดจนการวิเคราะห การอภิปรายผล และ
เปนขอเสนอแนะใหกับงานวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
และความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)”

บทที่ 3
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ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และ
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาการรับรู และความ
พึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 3) ศึกษา
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยวิ ธี ใ ช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแบงระเบียบวิธีวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
สวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
สวนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับคุณมุขพล มณีนอย ตําแหนงผูจัดการสวนสื่อสารการตลาดธุรกิจน้ํามัน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ตและสื่อตางๆที่เกี่ยวของ
กับการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.2.1 แบบสัมภาษณ
โดยทําการสัมภาษณกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู
การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ในการ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแนวคิดของวิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547) ที่ไดกลาวถึง
องคประกอบของการบริหารลูกคาสัมพันธที่สามารถอธิบายดวยตนแบบ (Model) วาประกอบไปดวย
4 องคประกอบหลัก (DEAR) มาประยุกตใชในการตั้งคําถามประกอบการสัมภาษณแบบเชิงลึก (InDepth Interview) ซึ่งแบงออกเปน 2 หัวขอดังนี้
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1) การนํากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธมาใช
- วิสัยทัศนและพันธกิจ ของการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
- วัตถุประสงคในการนําการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด มาใช
- กลุมเปาหมายหลักในการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
- หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธผา น
บัตรพีทีที บลู การด
- กระบวนการการทํางานของการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
- ชองทางหรือเทคโนโลยีที่ใชในการประชาสัมพันธหรือเชิญชวนใหลูกคามาสมัคร
บัตรพีทีที บลู การด มีอะไรบาง
2) การบริหารลูกคาสัมพันธผา นบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)
- ชองทางในการสมัครบัตรและขอมูลที่เก็บ
- เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
- ชองทางที่ใชในการสื่อสารสิทธิประโยชนของบัตรบัตรพีทีที บลู การด
- การออกแบบโปรแกรมหรือสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
- การรักษาลูกคา
- แนวโนมในการบริหารงานลูกคาสัมพันธในอนาคต
1.2.2 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
ในการเขาถึงเว็บไซต (Website) เฟซบุค (Facebook) และแอพพลิเคชั่น (Application)
โดยการสังเกตการณ (Observation Technique) การประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตร
พีทีที บลู การด
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1.2.3 การจดบันทึก
เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นของรายละเอียดที่นาสนใจและสามารถสรุปจับ
ใจความหลักสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน
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1.2.4 เครื่องบันทึกเสียง
เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูลที่ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัย
สะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบันทึก
1.3 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนการสัมภาษณจาก
แหลงขอมูลบุคคล โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่เกี่ยวของ เปนกรอบแนวทางในการวิเคราะหแต
ละประเด็นที่ศึกษา
การนําเสนอขอ มูล จะนํ าเสนอในรู ป แบบการวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Analysis) ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เพื่อใหเห็นถึงแนวคิดและกระบวนการการทํางาน
ในเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2. ศึกษาการรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด และความภักดีของ
ลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เปนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผู
ที่เ ปนสมาชิก บัตรพีทีที บลู การด จํานวน 20 คน โดยขอมูลที่ไดจ ากสวนนี้ ผูวิจัยนําไปใชเ พื่อ
ประกอบเปนคําอธิบายในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยวิธีการทํา
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจะกลาวถึงในสวนถัดไป
2.1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ใชวิธีเ ลือกกลุม ตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยอางอิง ขอมูล จากการ
สัมภาษณผทู ี่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) จํานวน 20 คน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ทางบริษัทไดแบงจํานวน
สมาชิกออกตามชวงอายุ ดังนี้
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ภาพที่ 3-1 แสดงคารอยละของสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จําแนกตามชวงอายุ
ที่มา: มุขพล มณีนอย. สัมภาษณ, 19 กันยายน 2556
ผูวิจัยนําขอมูลที่ได มาแปลงคาจากจํานวนรอยละใหเปนจํานวนคน เมื่อแปลงคาออก
มาแลวในจํานวนกลุมตัวอยาง 20 คน ไดจํานวนคนในแตละชวงอายุ ดังนี้
ชวงอายุ
61 ปขึ้นไป
46 - 60 ป
36 - 45 ป
26 - 35 ป
18 - 25 ป

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

จํานวนคน
0.2
2.6 = 3 คน
4.8 = 5 คน
9 คน
3.2 = 3 คน
จํานวนรวมทั้งหมด 20 คน

จากการแปลงคารอยละออกมาเปนจํานวนคน ในกลุมบุคคลชวงอายุ 61 ปขึ้นไป เมื่อ
แปลงคาออกมามีคาไมถึง 1 จึงไมนับบุคคลชวงอายุ 61 ปขึ้นไป เปนกลุมตัวอยาง
โดยกลุมตัวอยางตองมีคุณสมบัติคือ เปนลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มีการเขาใชบริการเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. อยางนอย 2 ครั้ง
ตอเดือนขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
2.1.2 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฏีความนาจะเปน (Non-probability Sampling)
โดยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ (Snowball Selection) เปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติที่
ตองการแลวใชก ารแนะนําของกลุม ตัวอยางที่ระบุก ลุ ม ตัวอยางที่มีลัก ษณะที่ใกลเ คียงกับ ตนเอง
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครบถวนและเพียงพอจึงจะยุติ
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูวิจัยศึก ษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณ (Observation Technique)
จากชองทางการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เชน ชองทางเว็บไซต (Website) ชองทางแอพพลิเคชั่น (Application) และ Email รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็น และการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางลูกคากับสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ที่
อยูภายใตการดูแลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

2.2.1 แบบสัมภาษณ
เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีที
ที บลู การด ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ในการรวบรวม
ขอมูล โดยแนวคําถามประกอบการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) มีดังนี้
1) การรับรูและความพึงพอใจ
เหตุผลที่ผูวิจัยทําการสํารวจการรับรูและความพึงพอใจควบคูกัน เพราะเพื่อที่จะ
เรียนรูเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค ซึ่ง Gerson (1993, อางถึงใน หนึ่งฤทัย วัธนเวคิน 2546) ได
กลาววาผูบ ริโ ภคแตล ะคนมีความแตกตางกัน แตล ะคนจะมีก ารรับ รูตอสิ่ง ตางๆที่ตางกันออกไป
ถึง แมวาจะอยูในสถานการณเ ดียวกันก็ตาม ดัง นั้น การประเมินคุณภาพหรือความพึง พอใจก็ควร
ประเมินจากการรับ รูของแตละบุคคล ถึง จะไดผ ลดีที่สุด ดัง นั้นการสรางคําถามในสวนของการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจจึงมีดังนี้
(1) เกี่ยวกับบัตร
- รูจักบัตรพีทีที บลู การด ไดอยางไร จากชองทางไหน
- เคยเห็นสื่อโฆษณาเกี่ยวกับบัตรพีทีที บลู การด บางไหม ในรูปแบบใดบาง
- อะไรที่ทําใหตัดสินใจสมัครบัตรพีทีที บลู การด
(2) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน
- ทราบสิทธิประโยชนใดจากบัตรพีทีที บลู การด บาง
- ตรวจสอบคะแนนสะสมและสิทธิประโยชนจากชองทางไหน
- เคยใชสิทธิประโยชนใดบาง
- หากเคยใชแลวมีความพึงพอใจไหม อยากใหปรับปรุงเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือไม
- คิดวาการกระจายขาวหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับบัตรและสิทธิประโยชนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตอนนี้ชัดเจนหรือยัง มีอะไรตองปรับปรุงไหม
- สิทธิประโยชนทั้งหมดสามารถตอบสนองความตองการไดไหม
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- นอกจากสิทธิป ระโยชนที่มีอยูในปจจุบัน อยากใหมีสิท ธิประโยชนใดเพิ่ม เติม
หรือไม
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2) ความภักดี
ในการสัมภาษณครั้งนี้ผูวิจัยมุงวัดความภักดีของกลุม ตัวอยาง ทั้งความภักดีดาน
ทัศนคติและดานความตั้งใจมีพฤติกรรม ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา
ประเสริฐศิลป 2548: 79) และ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา
ประเสริฐศิลป 2548: 82 - 83) มาประยุกตใชในการสรางแนวคําถามสัมภาษณแบบเชิงลึก (InDepth Interview) ซึ่งจะสอดคลองกับการตั้งคําถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจะกลาว
ในสวนถัดไป
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกเสียดายหากไมไดซื้อสินคา
หรือเขาใชบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือไม
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจในการ
ซื้อสินคาและบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือไม อยางไร
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกผูกพันกับสินคาและบริการ
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้นหรือไมอยางไร
- ทานเคยชักชวนใหผูอื่นสมัครบัตรใบนี้หรือไม เพราะอะไร
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหนึกถึงสินคาและบริการของ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการหรือไม
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานไดทดลองเขาใชสินคาและ
บริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้นหรือไม อยางไร
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยังมีการเติมน้ํามันจากสถานี
บริการรายอื่นเพิ่มขึ้นหรือนอยลงอยางไร เพราะเหตุผลใด
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับ
สินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แมจะตองจายในราคาที่สูง
กวาบริษัทอื่น หรือไมอยางไร
- เวลามีคนพูดถึงบริษัทหรือสินคาและบริการของ ปตท. ในทางที่ไมดี ทานออกมา
ปกปองหรืออธิบายเหตุผลกับผูอื่นเพื่อชวยให ปตท. มีภาพลักษณที่ดีขึ้นหรือไม
2.2.2 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
การเข าถึง เว็บ ไซต (Website) แอพพลิ เ คชั่น (Application) และ Email โดยการ
สัง เกตการณ (Observation Technique) รวมถึง การแสดงความคิดเห็น และการมีป ฏิสัมพันธ
รวมกันระหวางลูกคากับสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ที่อยูภายใตการดูแลของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
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2.2.3 การจดบันทึก
เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นของรายละเอียดที่นาสนใจและสามารถสรุปจับ
ใจความหลักสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน
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2.2.4 เครื่องบันทึกเสียง
เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูลที่ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัย
สะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบันทึก
2.3 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปน
เทคนิคการวิจัยที่ใชวิธีการอยางเปนระบบในการบรรยายเนื้อหาของขอความหรือเอกสาร การสรุปผล
จะเนนเนื้อหาตามที่ปรากฏ ไมเนนการตีความหรือการหาความหมายที่ซอนไวเบื้องหลัง ที่ไมมีอคติ
หรือใสความคิดความรูสึกของผูวิจัยเขาไปเพิ่มเติม (แนงนอย ยานวารี 2554, อางถึงใน ธัญวดี บัลลังก
สุข25554: 30)
สวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ศึกษาการรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด และความภักดีของ
ลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) กับลูกคา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่เปนทั้งบุคคลที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด และไมเปนสมาชิกบัตร
พีทีที บลู การด
1.1 การรวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจ สําหรับการรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด เพื่อใหบรรลุตามขอวัตถุประสงค
และเพื่อใหทราบถึงปญหาจากการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยางมาก
ที่สุด ซึ่งแบบสอบถาม 2 ชุด มีการจําแนกออกเปน
- แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
- แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
1.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา
- แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ประชากรสําหรับการศึกษาใน
แบบสอบถามชุดนี้ คือ ลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด และมี
การเขาใชบ ริการเติม น้ํามันที่สถานีบริก ารน้ํามัน ปตท. อยางนอย 2 ครั้ง ตอเดือนขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล
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- แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ประชากรสําหรับการศึกษา
ในแบบสอบถามชุดนี้ คือ ลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งผูที่ไมรูจักบัตรพีทีที บลู การด และผู
ที่รูจักแตไมสมัครเปนสมาชิกบัตรบัตรพีทีที บลู การด มีการเขาใชบริการเติมน้ํามันที่สถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. อยางนอย 2 ครั้งตอเดือนขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
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1.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยนําจํานวนประชากรดังกลาวไปคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใช
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ตามสูตรของ Yamane (วิเชียร เกตุสิงห 2537, อางถึงใน ธัญวดี บัลลังกสุข
(2554: 31) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไมเกิน 5% จากสูตร

N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการตัวอยาง
ซึ่งจากจํานวนประชากรที่มากกวา 100,000 คน สามารถคํานวณจํานวนของกลุมตัวอยางได 400 คน
เนื่องจากผูวิจัยไมไดทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเพียงทางเดียว ผูวิจัยจึงลด
จํานวนของกลุมตัวอยางในการทําแบบสอบถามเหลือ 200 คน เพราะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามที่กลาวไวในขางตนแลว
จํานวน 20 คน
1.4 วิธีการสุมตัวอยาง
1.4.1 สุมเขตปกครองที่จะศึกษา
ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเกณฑพิจารณาจากแผนที่
แสดงการใชที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครตามวัตถุประสงคการใชประโยชนจากที่ดิน ซึ่งแบงพื้นที่
ออกเปน 10 เขตพื้นที่ ไดแก พื้นที่ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย พื้นที่ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง พื้ น ที่ ป ระเภทที่ อ ยู อาศั ย หนาแน น มาก พื้ น ที่ ป ระเภทพาณิ ช ยกรรม พื้ นที่ ป ระเภท
อุตสาหกรรม พื้นที่ประเภทคลังสินคา พื้นที่ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย และพื้นที่
ประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สํานักผังเมือง 2556)
ผูวิจัยไดเ ลือกพื้นที่ป ระเภทพาณิชยกรรมในการเก็บ รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่เปนแหลงธุรกิจ อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา และแหลงชุมชน
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ตางๆ ซึ่งสะดวกตอการเขาถึงกลุมตัวอยาง และตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด ในกรุงเทพมหานครมี
พื้นที่พาณิชยกรรมอยูทั้งสิน 16 เขต ดังนี้ เขตคลองสาน เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขตบาง
กะป เขตบางเขน เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตราช
เทวี เขตลาดพราว เขตสัมพันธวงศ เขตสาทร และเขตหวยขวาง
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1.4.2 การเลือกเขต
ผูวิจัยเลือกเขตพื้นที่ทั้งหมด 4 เขต คือ เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขตปทุมวัน และเขตพระ
โขนง เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกเขตทั้ง 4 เขต เนื่องจากใน 4 เขตนี้มีทั้งยานใจกลางเมืองและเปนเขตที่อยู
ใกลเคียงกับพื้นที่จังหวัดปริมณฑล กลาวคือเปนเสนทางในการเดินทางผาน สําหรับผูคนที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจนกระทั่งไดครบตามที่กําหนดไวคือเปนผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที
บลู การดจํานวน 50 คน และผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 150 คน แลวจึงยุติการ
เก็บขอมูล
1.4.3 การสุมพื้นที่ที่จะทําการศึกษา
จากเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต ผูวิจัยสุม เลือกโดยใชทฤษฏีแบบ ไมใชทฤษฏีความนาจะเปน
(Non - probability sampling) โดยการสุมเลือกสถานที่ซึ่งเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา และสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ที่อยูภายในเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต เพื่อใหตรงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา
1.4.4 การสุมกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา
ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ซึ่งจากกลุมตัวอยาง 200 คน
แบงสัดสวนเปนผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 50 คน และผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที
บลู การด จํานวน 150 คน จึงมีการแบงจํานวนกลุมตัวอยางตามเขต ดังตอไปนี้
- เขตจตุจักร
จํานวน 50 คน
- เขตธนบุรี
จํานวน 50 คน
- เขตปทุมวัน
จํานวน 50 คน
- เขตพระโขนง จํานวน 50 คน
1.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ผู วิ จั ย ใช สํ า หรั บ เก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จํานวน 2 ชุด แบ ง ตามกลุม ตัวอยาง โดยใชแ บบสอบถามประเภทปลายป ด
(Close-ended Question) เปนสําคัญ โดยแบงโครงสรางคําถามของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ดังนี้
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1.5.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการสมัครบัตรพีทีที บลู การด
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท.
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที
บลู การด
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับ ความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริก ารในเครือบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
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1.5.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการรับรูบัตรพีทีที บลู การด
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท.
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความสนใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
สวนที่ 4 คําถามเกีย่ วกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1.6 การวัดตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน
1.6.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
1) การวัดการสมัครบัตรพีทีที บลู การด ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึง
เหตุผลที่สนับสนุนใหผูตอบแบบสอบถามสมัครเปนสมาชิกบั ตรพีทีที บลู การด โดยใชมาตรฐานวัด
แบบ Nominal Scales
2) การวัดพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ผูวิจัย
ใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึงพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการที่ใหบริการภายในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. วาสินคาและบริการใดบางที่ผูตอบแบบสอบถามเคยเขาใชบริการ และระบุถึงสินคาและ
บริการที่ผูตอบแบบสอบถามเขาใชบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก บนมาตรฐานการวัดแบบ Nominal
Scales
3) การวั ด การรั บ รู ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน บั ต รพี ที ที บลู การ ด ผู วิ จั ย ให ผู ต อบ
แบบสอบถามระบุถึงการรับรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทั้งชองทางการสื่อสาร
สิทธิประโยชนและสิท ธิป ระโยชน วาผูตอบแบบสอบถามทราบถึง สิท ธิป ระโยชนนั้นๆหรือไม บน
มาตรฐานการวัดแบบ Nominal Scales โดยใชแนวคําถามสิทธิประโยชนทั้ง 18 ขอ ดังนี้
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(1) การตรวจสอบคะแนนสะสมและสิ ท ธิ ป ระโยชน ช อ งทางเว็ บ ไซต
www.pttbluesociety.com
(2) การติดตามขอมูล ขาวสารและสิทธิประโยชนชองทางเฟซบุค PTT Blue
Society
(3) การตรวจสอบคะแนนสะสมและสิท ธิประโยชนชองทางแอพพลิเ คชั่น PTT
Blue Card บน iOS และ Android
(4) การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
(5) การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
(6) การสะสมคะแนนเมื่อ ซื้ อเครื่อ งดื่ม จากร านกาแฟคาเฟอ เมซอน (Café
Amazon)
(7) การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
(8) การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
พีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
(9) การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
(10) การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon)
(11) การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
(12) การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูภายในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท.
(13) การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษที่รานอาหารตางๆ
(14) การแสดงบัตรรับสวนลดที่พักและโรงแรมตางๆ
(15) การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม
(16) การแสดงบัตรรับสวนลดคาเขาสถานที่ใหความบันเทิง เชน Art in Paradise,
Underwater World Pattaya เปนตน
(17) การแสดงบัตรรับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการ เชน Cockpit รานหนังสือ
นายอินทร เปนตน
(18) การมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมพิเศษของ ปตท. เชน แรลลี่ ทองเที่ยว กิจกรรม
เพื่อสังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี
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4) การวัดความพึง พอใจถึง สิท ธิป ระโยชนบัตรพีทีที บลู การ ด ผูวิจัยใหผูตอบ
แบบสอบถามระบุถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทั้ง 18 ขอ
เชนเดียวกับการรับรู วามีระดับความพึงพอใจมากนอยเพียงใดเพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจมาสรุปวา
อะไรคือสิ่งที่ผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตองการ จําเปน เรียกรอง และคาดหวัง ดั่งที่ Gerson
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(1993, อางถึงใน หนึ่งฤทัย วัธนเวคิน 2546) ไดกลาวไว โดยการสํารวจในสวนนี้ใชมาตรฐานการวัด
แบบ Likert Scales 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
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1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
แลวนํามาแปลความหมาย เปนระดับความพึงพอใจ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.20 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
สูงมาก
3.41 - 4.20 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
สูง
2.61 - 3.40 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง
1.81 - 2.60 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
ต่ํา
1.00 - 1.80 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
ต่ํามาก
5) การวัดความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถาม ไดทําการวัดระดับภาพรวมความภักดีของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เกิดจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด วามีผลตอความภักดีในสินคาและบริการที่อยูใน
เครือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มากนอยเพียงใด
ในการวัดความภักดีในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงวัดถึงความภักดีของผูตอบแบบสอบถามทั้ง
ดานทัศนคติและความตั้งใจมีพฤติกรรม โดยในการวัดความภักดีดานทัศนคติ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ
Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) และแนวคิดของ Zeithaml, Berry and
Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82 - 83) มาประยุกตใชในการสราง
คําถาม เพื่อวัดวาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกเห็นดวยมากนอยเพียงใด
โดยการวัดความภักดีจากทัศนคติ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Aaker (1991, อางถึงใน
วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) มาประยุกตใชในการตั้งคําถาม คําถามวัดความภักดีจากความ
ทัศนคติทั้ง 4 ดาน คือคําถามดังตอไปนี้
(1) วัดจากการที่ลูกคาคํานึงถึงคุณคาที่ตองเสียไปจากการเปลี่ยนไปใชตราสินคา
อื่น (Switching cost)
- สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกเสียดายหากไมได
ซื้อสินคาหรือเขาใชบริการของ ปตท.
(2) วัดจากความพึงพอใจ (Satisfaction)
- ทานรูสึกประทับใจกับ “คุณคาเพิ่ม” ที่ทานไดรับจากบัตรพีทีที บลู การด
(3) วัดจากความชอบ (Liking of the brand)
- สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานทานรูสึกเชื่อมั่นและ
ไววางใจที่จะซื้อสินคาและใชบริการของ ปตท.
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(4) วัดจากความผูกพัน (Commitment)
- สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกใกลชิดและผูกพัน
กับสินคาและบริการของ ปตท.
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การวัดความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรมผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Zeithaml,
Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82 - 83) มาประยุกตใช
ในการตั้งคําถาม คําถามวัดความภักดีจากความความตั้งใจมีพฤติกรรมทั้ง 4 ดาน คือคําถามดังตอไปนี้
(1) ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth communications)
- ทานยินดีที่จะบอกตอสิ่งดีๆที่ทานไดรับจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที
บลู การด ใหผูอื่นฟง
- สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานอยากชักชวนผูอื่นมาซื้อ
สินคาและใชบริการของ ปตท.
(2) ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention)
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานนึกถึงสินคาและบริการ
ของ ปตท. กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการ
- สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานไดทดลองซื้อสินคาและ
เขาใชบริการอื่นๆของ ปตท. มากขึ้น
(3) ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity)
- สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานไมอยากเปลี่ยนไปใช
บริการของผูใหบริการรายอื่นหากไดขอเสนอที่ดีกวา
- สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยินยอมที่จะจายมากขึ้น
ใหกับสินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคาที่สูงกวาบริษทั อื่น
(4) ความตั้งใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior)
- ถาผูอื่นมีเขาใจผิดเกี่ยวกับสินคาและบริการของ ปตท. ทานจะชวยแกไข
ความเขาใจผิดนั้นทันที
- สิท ธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานจะยังไมเปลี่ยนไปใช
สินคาและบริการของบริษัทอื่น หากประสบปญหาในสินคาและบริการของ
ปตท.
โดยใหผูตอบแบบสอบถามไดระบุระดับความเห็นเกี่ยวกับความภักดีจากการเปน
สมาชิกโดยใชมาตรฐานวัดแบบ Likert Scales 5 ระดับ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล
ดังนี้
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
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หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความภักดีของกลุมตัวอยางแลว
มาแปลความหมาย เปนระดับความภักดี โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความภักดี
4.21 - 5.00
มีระดับความภักดีในระดับ สูงมาก
3.41 - 4.20
มีระดับความภักดีในระดับ สูง
2.61 - 3.40
มีระดับความภักดีในระดับ ปานกลาง
1.81 - 2.60
มีระดับความภักดีในระดับ ต่ํา
1.00 - 1.80
มีระดับความภักดีในระดับ ต่ํามาก
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1.6.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
1) การวัดการรับรูเกี่ยวกับบัตรพีทีที บลู การด ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามที่รูจัก
บัตรพีทีที บลู การด ระบุถึงชองทางที่ สงผลใหผูตอบแบบสอบถามรูจัก บัตรพีทีที บลู การด และ
เหตุผลที่ผูที่รูจักบัตรพีทีที บลู การด ไมสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด โดยใชมาตรฐานวัดแบบ
Nominal Scales
2) การวัดพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ผูวิจัย
ใหผูตอบแบบสอบถามทั้ ง ผูที่รูจัก บัตรพีที ที บลู การด และไมรู จัก บัตรพีทีที บลู การด ระบุถึ ง
พฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการที่ใหบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. วาสินคาและบริการ
ใดบางที่ผูตอบแบบสอบถามเคยเขาใชบริการ และระบุถึงสินคาและบริการที่ผูตอบแบบสอบถามเขา
ใชบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก บนมาตรฐานการวัดแบบ Nominal Scales
3) การวัดความสนใจในสิท ธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ผูวิจัยใหผูตอบ
แบบสอบถามทั้งผูที่รูจักบัตรพีทีที บลู การด และไมรูจักบัตรพีทีที บลู การด ระบุถึงระดับความสนใจ
ที่มีตอสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทั้ง 15 ขอ วามีระดับความสนใจมากนอยเพียงใด โดย
ใชแนวคําถามสิทธิประโยชนทั้ง 15 ขอ
(1) การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
(2) การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
(3) การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
(4) การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
(5) การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
พีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
(6) การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
(7) การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานคาเฟอเมซอน (Café
Amazon)
(8) การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
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(9) การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูภายในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท.
(10) การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษที่รานอาหารตางๆ
(11) การแสดงบัตรรับสวนลดที่พักและโรงแรมตางๆ
(12) การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม
(13) การแสดงบัตรรับสวนลดคาเขาสถานที่ใหความบันเทิง เชน Art in Paradise,
Underwater World Pattaya เปนตน
(14) การแสดงบัตรรับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการ เชน Cockpit รานหนังสือ
นายอินทร เปนตน
(15) การมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมพิเศษของ ปตท. เชน แรลลี่ ทองเที่ยว กิจกรรม
เพื่อสังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี
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การวัดระดับความสนใจที่มีตอสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) ใชมาตรฐานการวัดแบบ Likert Scales 5 ระดับ ซึ่งเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
0 หมายถึง ไมสนใจเลย ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง สนใจมากที่สุด
หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความสนใจของกลุมตัวอยางแลว
มาแปลความหมายเปนระดับความสนใจ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความสนใจ
4.21 - 5.00
มีระดับความสนใจในระดับ สูงมาก
3.41 - 4.20
มีระดับความสนใจในระดับ สูง
2.61 - 3.40
มีระดับความสนใจในระดับ ปานกลาง
1.81 - 2.60
มีระดับความสนใจในระดับ ต่ํา
1.00 - 1.80
มีระดับความสนใจในระดับ ต่ํามาก
1.7 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลมาประมวลผลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Science for window) เพื่อประมวลผลและวิเคราะหขอมูลใน
ลักษณะตางๆ โดยทําการนําเสนอขอมูลดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
เพื่อแจกแจกความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means) ของขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง

บทที่ 4
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ผลการวิเคราะหขอ มูล

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และ
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาการรับรู และความ
พึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 3) ศึกษา
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยวิ ธี ใ ช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ในการรวบรวมขอมูล โดยผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research)
สวนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
สวนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู
การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ คุณมุขพล มณีนอย ตําแหนง ผูจัดการ
สวนสื่อสารการตลาดธุรกิจน้ํามันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดผลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก
ดังตอไปนี้
1.1 การนํากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธมาใช
1.1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจ ของการบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
เหตุเกิดจากทางผูบริหารระดับสูงมีนโยบายมาวาตอจากนี้ ปตท. จะตองเปน Marketing
excellent ซึ่งมีความหมายวาการมีการตลาดที่ดีเยี่ยม ซึ่งการตลาดที่ดีเยี่ยมตองประกอบไปดวยเรื่อง
ของ “ลูกคา” ดังนั้นการบริหารลูกคาสัมพันธจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําให ปตท. รูจักกับลูกคา
ผูบริโภค รูวาเขาคือใครหรือเขาชอบอะไร เพราะขอมูลที่ไดมาจะสามารถทําให ปตท. มีโอกาสนํา
ขอมูลมาวางแผนการตลาดเพื่อที่จะนําเสนอสินคาและบริการ โปรโมชั่นตางๆไดถูกตองและตรงใจ
ผูบริโภคมากที่สุด
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ดังนั้นบัตรพีทีที บลู การด จึงเปนความพิเศษอยางหนึ่งที่ ปตท. ทําออกมาเพื่อมอบใหกับ
ลูกคา ลูกคาผูถือบัตรสามารถใชบัตรในการสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด และรับสิทธิประโยชน
ตางๆมากมายจาก ปตท. ซึ่งสําหรับบัตรใบนี้ ปตท. มองวามันเหมือนกับสื่อโฆษณาอยางหนึ่งของ
ปตท. เราจึงจะพยายามดีไซนบัตรใหสวยพยายามโฆษณาใหดูเปนบัตรพรีเมี่ยม (Premium) เพราะ
บัตรแบบนี้ในทองตลาดมีเยอะ ฉะนั้นเราจึงดีไซนใหบัตรมีชื่อของสมาชิกอยูบนหนาบัตร เพราะเรามี
ความรูสึกวาการมีชื่อมันเหมือนมี Privilege ใหกับตัวเอง
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1.1.2 วัตถุประสงคในการนําการบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด มาใช
ปตท. เปนบริษัทขนาดใหญที่มีธุรกิจหลากหลาย แตธุรกิจน้ํามันเปนธุรกิจเดียวที่ไดสัมผัส
กับลูกคาทั่วไปหรือ End User จริง ๆ คนไทยจะรูจัก ปตท. ผานปมน้ํามันหรือตัวสินคาและธุรกิจ
น้ํามันเปนหลัก เพราะ ปตท. ทําตั้งแตการสํารวจ ขุดเจาะ อุตสาหกรรมการกลั่น อุตสาหกรรมปโตร
เคมี มีเรื่องของกาซธรรมชาติ ซึ่งลวนแลวแตเปนธุรกิจในลักษณะของ Business-to-Business (B2B)
ทั้งสิ้น จะมี Business to Consumer (B2C) คือเรื่องของปมน้ํามัน สถานีบริการ น้ํามันหลอลื่น กาซ
หุงตมที่ใชตามบานหรือแมกระทั่งมีแบรนดกาแฟคาเฟอเมซอน รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟเป นของตนเอง
เพราะฉะนั้นนี่จึงเปนจุดเริ่มตนจุดๆหนึ่งในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธของ ปตท. กอนหนานี้เรา
ไมรูหรอกวาลูกคาของ ปตท. มีใครบาง เปนผูหญิงหรือผูชาย อายุเทาไหร มีรสนิยมชอบหรือไมชอบ
อะไร หรือมี Lifestyle เปนอยางไร รูแควาดวย Market Share จากยอดขาย ปตท. นาจะมีฐาน
ลูกคาเปนลานๆคน และไมนอยกวา 4 - 5 ลานคนนาจะเปนลูกคาที่เติมน้ํามัน ปตท. เปนประจํา
วัตถุประสงคหลักของการทําการบริหารลูกคาสัมพันธคือ การที่จะเติบโตในธุรกิจไดตอง
สามารถผูกใจลูกคาใหไดในระยะยาว เนื่องจาก ปตท. ไมคอยทําเรื่องโปรโมชั่นแจกแถม เพราะฉะนั้น
จึงถือวา ตัวเครื่องมือ การบริหารลูกคาสัมพันธจะเปนตัวสรางความภักดี ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันระหวางลูกคากับ ปตท. ไดในระยะยาว โดยที่ ปตท. จะสามารถนําเสนอสินคาและบริการที่
เรียกวา Cross-Selling ใหกับผูที่เปนลูกคาได
1.1.3 กลุมเปาหมายหลักในการบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
กลุมเปาหมายในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธคอื คนรุนใหม ซึ่งหมายถึงตั้งแตนักเรียน
นักศึกษาจนถึงวัยทํางาน White Collar อายุประมาณ 18 – 35 ป เปนคนที่ทันสมัย บางคนอาจจะ
อายุเยอะแตเปนคนที่ทันสมัยก็ได ซึ่งจริงๆจะเนนในเรื่องของความทันสมัยมากกวาที่จะเนนในเรื่อง
ของอายุ
1.1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพี
ทีที บลู การด
สถานภาพของการบริห ารลู ก คาสัม พัน ธ ในขณะนี้ยัง เปน โครงการ โดยมีฝ ายสื่อสาร
การตลาดเปนฝายรักษาการแทนแตกําลังจะมีการ Reorganization ซึ่งคาดวาจะมีฝายการบริหาร
ลูก คาสัม พันธ เ กิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง ในขณะนี้มีพนัก งานทั้ง สวนกลยุ ท ธก ารตลาดและการสื่อสาร
การตลาดรวมกันทําเปนโครงการพิเศษขึ้นมา มีการแบงหนาที่หลักๆ ดังนี้
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หนึ่ง หัวหนาโครงการ คือ ทีมที่ดูแลการพัฒนาระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ เพราะทุก
อยางจะทําบนคอมพิวเตอรเปนหลักตั้งแตขั้นตอนการสมัคร
สอง Card Operation คือ ทีมที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องบัตรสมาชิก ดูแลเรื่องการรับ
สมัคร ดูแลเรื่องการสะสมคะแนนและแลกคะแนน
สาม Marketing คือ ทีมที่ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน เรื่องโปรโมชั่นตางๆ
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1.1.5 กระบวนการการทํางานของการบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
หนึ่ง Segmentation ตองระบุใหไดกอนวาลูกคาของเราคือใคร ตองมีการแบงวาลูกคา
กลุมนี้เปนกลุมที่เติมน้ํามันนอยแตชอบทานกาแฟ หรือชอบซื้อของชอบอะไรตางๆ นี่คือสิ่งที่เรียกวา
การทํา Differentiation คือการนําขอมูลมาเกลี่ยวาใครชอบอะไร ยกตัวอยางเชน แตเดิม ปตท. ยังไม
มีเครื่องมือตัวนี้ เวลาทําโปรโมชั่นหรือแคมเปญ อยางปที่แลวมีการทําแคมเปญน้ํามั น E20 เราตอง
โฆษณากับคนทั่วประเทศเพราะเราไมรูวาใครบางใชน้ํามัน E20 แตตอไปนี้เราจะรูวากลุมไหนใชน้ํามัน
อันไหน ซึ่งจะทําใหเราประหยัดเรื่องของสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา และจะทําใหเราสามารถ
จัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นตางๆไดตรงใจลูกคามากยิ่งขึ้น
สอง Interactive ตองมีการปฏิสัมพันธกันระหวางบัตรกับสมาชิกผูถือบัตร ตอนนี้เรามี
กิจกรรมตางๆที่นําเสนอใหกับผูถือบัตรของเรา เชน พาไปดูคอนเสิรต พาไปดูละครเวที พาไปดูหนัง
และกําลังจะมีการจัดแขงขันตีกอลฟเปนสิทธิประโยชนพิเศษ
สาม Customization ในขั้นสุด ทายเราหวั ง ไปถึ ง วา หากเรามีก ารวิเ คราะหขอมู ล
พฤติกรรมของผูบริโภคดีๆ เราจะสามารถนําเสนอสิ่งที่เขาชอบเปนรายบุคคลได ยกตัวอยางเชน เรา
ทําโปรโมชั่นหลายอยางเราไมจําเปนตองเสนอโปรโมชั่นทั้ง 10 อยางที่เรามีใหกับคนหนึ่งคน เพราะ
เรารูวาคนๆนี้นาจะชอบอันนี้เราก็จะสามารถคัดเลือกโปรโมชั่นที่เราคิดวาเขานาจะชอบเพื่อนําเสนอ
ใหเขาเปนรายบุคคลได
1.1.6 ชองทางหรือเทคโนโลยีที่ใชในการประชาสัมพันธหรือเชิญชวนใหลูกคามาสมัคร
บัตรพีทีที บลู การด มีอะไรบาง
มีการทําแคมเปญการสื่อสารการตลาดแบบเต็มรูปแบบหรือที่เรียกวาการทํา IMC เรา
เปดตัวบัตร พีทีที บลู การด ในวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งกอนหนานี้ก็มีการเตรียมตัวอยูห ลายเดือน ใน
ระยะแรกกอนมีงานเปดตัว เรามีการประชาสัมพันธภายในเพื่อเชิญชวนพนักงานใหใชเพื่อทดสอบ
เสียงตอบรับออกมาคอนขางดี ในตอนแรกกอนที่จะเปดตัวบัตรพีทีที บลู การด ออกมา เราคาดวาใน
ป 2556 นาจะมีสมาชิกไดสัก 2 แสนราย และนาจะมีสมาชิกครบ 5 แสนราย ในเวลา 1 ป แตไมนา
เชื่อวาเสียงตอบรับที่ไดดีเกินคาด เพราะผานไปประมาณ 4 - 5 เดือน เรามีสมาชิกเกือบ 6 แสนราย
ซึ่งสูงกวาที่เราคาดไว 3 เทา
การทําสื่อโฆษณาเราทําโฆษณาออกมาหลายอยาง ทําแมกระทั่ง Viral VDO เรียกไดวา
เปนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทั้งออนไลนและออฟไลน เชน Radio Spot, สื่อสิ่งพิม พ
Print-Ad Magazine, Advertorial และ Billboard อยางสื่อที่ปมก็มีการ Decorate ตัวปมใหม ใหมี
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ปายดานหนา มีธงญี่ปุนดานหนา มีที่วางฝากระโปรงรถ แมกระทั่งเสื้อของเด็กปม และมีใหเด็กปมพูด
วาสมัครบัตรพีทีที บลู การด หรือยัง แตสวนใหญแลวจะไมคอยพูดกัน นอกจากนี้เราก็รูวาคนรุนใหม
ชอบ Social Network ชอบสื่อออนไลน เราก็มี Website, Facebook และ Application
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1.2 การบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน)

1.2.1 ชองทางในการสมัครบัตรและขอมูลที่เก็บ
วิ ธี ก ารสมั ค รสมาชิ ก คื อ รั บ สมั ค รฟรี ผ า นทางเว็ บ ไซต www.pttbluesociety.com
เทานั้น ซึ่งขอมูลที่เก็บแบงออกเปนขอมูล 3 ประเภท
หนึ่ง ขอมูล พื้นฐานหนาเว็บ ไซต เชน ขอมูล สวนตัวอยางชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเ กิด
ขอมูลติดตอ และรูปแบบ Lifestyle ความชอบและความสนใจของผูสมัคร ที่จริงเราอยากไดขอมูลทุก
อยางของผูบริโภค แตถาหากมองในมุมผูบริโภค อาจจะคิดวาคําถามเยอะเกินไปและอาจจะไมสมัคร
เลยคิดวาเอาขอมูลพื้นฐานสมัครใหเรียบรอยกอน ตอจากนั้นคอยทําการสํารวจทีหลัง อยางเชน สง
Email ใหเขาตอบคําถามเพื่อรับ 100 คะแนน
สอง ขอมูลพฤติกรรมการใช เก็บจากการใชบัตรในการสะสมคะแนน เราสามารถทราบ
ไดทันทีวาลูกคาคนนี้ใชน้ํามันอะไร มาเติมที่ปมตรงไหนบาง เติมครั้งละเทาไหร และใชบริการใดบาง
ในปมน้ํามัน
สาม ขอมูลพฤติกรรมการรองเรียน ปตท. จะมีระบบที่เรียกวา PTT Contact center
1365 ซึ่งเหมือนกับ Call Center ถามีปญหาหรืออุปสรรคในการซื้อสินคาและบริการสามารถโทร
รองเรียนไดทันที ถาใน Facebook เราก็จะตอบคอมเมนโดยใหเขาโทรไปรองเรียนที่ PTT Contact
center 1365 ไมวาจะเปนเรื่องบัตรพีทีที บลู การด หรือสินคาและบริการ แตในการรองเรียนตองมี
การแสดงตัวตนวาชื่ออะไร สมาชิกบัตรเบอรอะไร เพราะวิธีการจัดการกับ ปญหาจะตองมีการหา
หลักฐานใหแนนอนกอน ถาหากมีปญหาเกี่ยวกับการสะสมคะแนน ลูกคาสามารถถายใบเสร็จพรอม
บัตรพีทีที บลู การด สงเขามาที่ Email เราก็จะเพิ่มคะแนนใหทันที
1.2.2 เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารงานลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
ในการเก็บขอมูลเรามีการใช Microsoft ของการบริหารลูกคาสัมพันธ มาปรับปรุงใหเขา
กับระบบ มีทีมพัฒนาระบบคอยประสานงานตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการใชเทคโนโลยีติดตอกับ
ลูกคาอยางเชน Call Center Website Facebook Email Application และ SMS
1.2.3 ชองทางที่ใชในการสื่อสารสิทธิประโยชนของบัตรบัตรพีทีที บลู การด
ชองทางในการสื่อสารขอมูล และสิท ธิป ระโยชน คือ Website Facebook Email
Application และ SMS พยายามไมสื่อสารบอยจนเปนการรบกวน หากมีสิทธิประโยชนที่เราเห็นวา
สมควรเราก็จะสงทาง Email กับ SMS
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1.2.4 การออกแบบโปรแกรมหรือสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
การออกแบบสิ ท ธิป ระโยชน ในเบื้องตนมาจากการคาดคะเนโดยแบง สิท ธิป ระโยชน
ออกเปน 2 สวน
หนึ่ง สิทธิประโยชนจากทางสินคาและบริการของ ปตท. เกิดจากการคํานวณ Margin
และผลตอบแทน เพื่อดูวาถาใหไปแลวจะเพิ่มความถี่ เพิ่ม Spending ตอยอดขายไดมากนอยเพียงใด
โดยที่เราพยายามดีไซนไววาใหมาแลกคะแนนในหมวด Non-oil มากกวา เพราะวาน้ํามันเปนสิ่งที่มี
Margin นอยมาก จึงอยากใหลูกคาไปแลกคะแนนกับรานกาแฟคาเฟอเมซอนที่มี Gap ของ Margin
มากกวา เราจึงตั้งเกมไววา ถามีแค 100 คะแนนก็สามารถนํามาแลกสวนลดไดเลย 20 บาท แตหาก
จะแลกเปนสวนลดน้ํามันตองสะสมใหไดถึง 500 คะแนน จึงจะมาแลกเปนสวนลดได 100 บาท มัน
เปน Mechanic หนึ่ง ในการที่จะทํา Cross-Selling
สอง สิ ท ธิ ป ระโยชน ภ ายนอก วิ ธี ก ารเลื อ กสิ ท ธิ ป ระโยชน คื อ เลื อ กที่ ส อดคล อ งกั บ
Lifestyle ของบัตร เชนรานอาหาร รีสอรทประเภทไหนสอดคลองกับคนที่จะถือบัตรของเรา โดย
หลังจากทําบัตรเราจะรูวามีสมาชิกไปทานกี่แหง และจะมีการใหสวนลดในรานคาที่อยูในปมเพื่อเปน
เหมือนการบังคับใหลูกคาเขาใชบริการในปมมากขึ้น แตไมสามารถรับคะแนนสะสมในรานคาที่เปน
Partner ในปมได
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1.2.5 การรักษาลูกคา
ปตท. มีการใหสิทธิประโยชนที่เปนการ Cross-Selling ในสินคาและบริการของ ปตท. อยู
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหลูกคาผูถือบัตรไดเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง เชน การพาไปดูหนังหรือคอนเสิรต การแขงขันแรลลี่ เปนตน
1.2.6 แนวโนมในการบริหารงานลูกคาสัมพันธในอนาคต
ตอนนี้เราพึ่งทําจุดเริ่มตนก็คือการทําการบริหารลูกคาสัมพันธ ทําใหรูวาลูกคาของเราเปน
ใคร ผานบัตรพีทีที บลู การด เราได ทราบพฤติก รรมการบริโภคของลูกคาแตละคน แตนี่เปนเพียง
จุดเริ่มตน ถาจะสูงขึ้นตอไปคือการจะทําใหได Engagement เหมือนอยาง Apple ไมวาจะออกสินคา
อะไรก็ขายดี ไมวาจะมีเงินซื้อหรือไมก็เชื่อวามันดี เพราะฉะนั้นนี่จึงเปนเพียงจุดเริ่มตน ถาหากสําเร็จ
ในจุดแรก ปตท. ก็จะสามารถนําเสนอประสบการณใหมๆใหกับลูกคาหรือที่เรียกวา CEM (Customer
Experience Management) นั่นคือการใหสิ่ง ที่เกินกวาลูก คาคาดหวัง แตสุดทายถาจะเปนแบบ
Apple ได คุณจะตองมี Engagement จริงๆ คือลูกคามีความรูสึกวาใครมาวาสินคาที่ฉันรัก ฉันจะ
เถียงแทน เรายังไปไมถึงขั้นนั้น แตเราอยากจะไป
(มุขพล มณีนอย. สัมภาษณ, 19 กันยายน 2556)
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2. ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูซึ่งเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูซึ่งเปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 20 คน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในสวนนี้ ผูวิจัยนําไปใช
เพื่อประกอบคําอธิบายในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการทําแบบสองถาม ซึ่งจะกลาวในสวน
ถัดไป
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2.1 สินคาและบริการที่ลูกคาเขาใชในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
ผลจากการสัมภาษณพบวาสินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเขาใชคือ เติมน้ํามัน รานกาแฟ
คาเฟอเมซอน (Café Amazon) และหองน้ํา สําหรับรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ลูกคาสวนใหญจะมี
โอกาสไดเขาใชบริการตอเมื่อเปนเสนทางผานหรือเดินทางออกตางจังหวัด
“มีเติมน้ํามัน อเมซอน จิ๊ฟฟ เซเวน รานอาหาร เชน Chester’s Grill S&P และหองน้ํา ปมแถวบานมี
จิ๊ฟฟ แตทางผานมามหาวิทยาลัยไมมี สวนใหญจะไดเขาเซเวนมากกวา”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“เติมน้ํามัน ตูเอทีเอ็ม จิ๊ฟฟ เซเวน และหองน้ํา จิ๊ฟฟเขาบอยมากเพราะวาขับรถตอนกลางคืนแลว
ชอบงวงก็จะเขาไปซื้อพายทูนาทานคือมันอรอยมากจริงๆ เซเวนใน ปตท. ก็มีเขาบางแตชอบจิ๊ฟฟ
มากกวา เพราะของมันดูสดกวาของเซเวน”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“เติมน้ํามัน หองน้ํา อเมซอน เซเวน และจิ๊ฟฟจะเขาเวลาไปตางจังหวัด”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“เติมน้ํามัน อเมซอน เซเวน จิ๊ฟฟ รานอาหาร เชน KFC หองน้ํานี่เขาประจํา แตไมรูวาอเมซอนเปน
ของปตท. กินทุกอาทิตยเลยเพราะมันมีมาเปดอยูขางหลังมหาวิทยาลัย”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“นอกจากเติมน้ํามันก็จะเปน จิ๊ฟฟ ตูเอทีเอ็ม หองน้ํา เซเวน อเมซอนก็เขาบางแตนอยมากๆเพราะปม
ที่เขาประจํามันไมมี”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
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“ใชหมดทุกอยางนะเติมน้ํามัน เซเวน รานอาหาร Chester’s Grill อเมซอน กับจิ๊ฟฟซื้อบอยมากถา
ไปตางจังหวัด ถาอยูปกติก็ซื้อบางเวลาเขาปม ถาไปตามหางแลวคิดไมออกวาจะกินของอะไรก็จะซื้ออ
เมซอน”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
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“เติมน้ํามัน อเมซอน เซเวน หองน้ํา จิ๊ฟฟจะไดเขาเวลาออกตางจังหวัดบอย ของในจิ๊ฟฟมีเยอะ
มากกวาเซเวน มีราน A&Wใหนั่ง อาหารเยอะกวา”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“เติมน้ํามัน เซเวน อเมซอน รานอาหาร จิ๊ฟฟก็เขาแตหลังๆ ไมคอยไดเขาเพราะมันหาไมคอยได”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“เติมน้ํามัน อเมซอน รานอาหาร S&P ตูเอทีเอ็ม เซเวน จิ๊ฟฟมีบางนานๆครั้ง”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“เติมน้ํามัน เซเวน ศูนยอาหาร อเมซอนสวนใหญจะซื้อเปนน้ําป น แตเดี๋ยวนี้ไมคอยไดซื้อเพราะปม
แถวบานไมมี จิ๊ฟฟก็เขาเพราะแตกอนแถวที่อยูมันมี แตตอนนี้ไมมีก็ไมเขาละ”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“สวนใหญก็เติมน้ํามัน หองน้ํา อเมซอน เเละก็มินิมารททั้งจิ๊ฟฟ และเซเวน อยางอเมซอนนี่ซื้อบอยสุด
เพราะเราเปนคนกินกาเเฟ จะขับรถเขาไปเพื่อซื้ออเมซอนอยางเดียวบอยมาก ก็จะไดใชบัตรสะสม
เวลาลงไปซื้อ”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“เติมน้ํามัน กาแฟของอเมซอน เซเวน หองน้ํา และ จิ๊ฟฟ”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“มีเขาไปเติมน้ํามัน เขาอเมซอน รานอาหารตางๆ ก็เขา จิ๊ฟฟเขาบางเวลาออกตางจังหวัด”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“อยางแรกที่สําคัญเลย คือ หองน้ํา เพราะวาเคาสะอาดจริงๆ แลวก็มีขนาดใหญกวาที่อื่น แลวก็มีเติม
น้ํามัน จิ๊ฟฟ เซเวน อเมซอน”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
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“เวลาเขาปมก็เขาไปเติมน้ํามัน รานอาหารเชน A&W Chester’s Grill KFC และBlack Canyon
อเมซอนสวนใหญจะกินน้ําปนเพราะไมทานกาแฟ หรือพวกจิ๊ฟฟก็จะนานๆเขาที เชน เวลาเดินทาง
ตางจังหวัด”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
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“เติมน้ํามัน เขาเซเวน แลวก็เขาหองน้ํา”

(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)

“นอกจากเติมน้ํามันแลวก็เขา เซเวน จิ๊ฟฟ อเมซอน หองน้ํา”

(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)

“หองน้ํา เติมน้ํามัน อเมซอน และจิ๊ฟฟสวนใหญจะเปนภรรยา พวกรานอาหารก็เขานะสวนใหญคือ
ตั้งใจจะไปเขาเลย เชน Black Canyon”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ก็มีเติมน้ํามัน จิ๊ฟฟ อเมซอน เซเวน อยางลูกชายตอนที่เรียนมัธยมก็จะแวะซื้อเปนประจํา เราก็ได
เติมน้ํามันดวย”
(นายทิสา บุญเนาว)
“เติมน้ํามัน เขาไปรับประทานรานอาหาร Black Canyon ในปมเปนประจํา และก็รานกาแฟอเมซอน
เปนขาประจําอเมซอนเลยแตไมใชทุกครั้งที่เขาไปเติมน้ํามันแลวจะซื้อนะ แตก็เปนสวนใหญ และก็เขา
หองน้ําประจํา”
(นายกมล กาจคะนอง)
2.2 ชองทางที่ลูกคารูจ ักบัตรพีทีที บลู การด
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรูจักบัตรพีทีที บลู การด จากชองทาง
โฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือโฆษณาภายในสถานีบ ริการน้ํามันเพราะเวลาเขาไปใช
บริการก็จะเห็น และอันดับที่สามคือชองทางจากคนรูจักแนะนํา ทั้งจากผูที่เปนญาติและเพื่อน
“เห็นรุนพี่ถายรูปบัตรลง Instagram”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“ฟงวิทยุ 105.5FM อะ มันชอบโฆษณาพีทีที บลู การด”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
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“ปตท. เปนลูกคาของทีท่ ํางาน เลยมีโอกาสไดไปงานเปดตัวบัตรพีทที ี บลู การด”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
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“เขาปมแลวเห็นปายมันตั้งอยูหนาปมน้ํามัน เวลาเติมน้ํามันเด็กปมก็จะเอาที่ตั้งหนารถมาตั้งไวหนา
กระจกรถ แลวมันก็จะเขียนไววาถามีบัตรพีทีที บลู การด ใหแสดงบัตรกอนก็เลยนั่งอานวามันมีอะไร
ดี”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“โฆษณาในทีว”ี

(นายกษิดิ์เดช นิยม)

“รูจักจากพี่สาว เคามาบอกวามีบัตรพีทีที บลู การด เอาไวสะสมคะแนน ไหนๆก็เติม ปตท. ตลอดอยู
แลวก็สะสมไปเหอะ”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“จากงานเปดตัว คือ ปตท. เปนลูกคาของที่ทํางาน ตอนที่เคาเปดตัวก็ไดไปงานดวย”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“โฆษณาทางทีวี แลวรูก เ็ พิ่มอีกทีจากเพือ่ น”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“จากโฆษณาทีว”ี
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“เห็นจากโฆษณาทางทีวี”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“โฆษณาทีวีนี่เเหละ”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“นองสาวแนะนําวา ปตท. มีบัตรสะสมแตมเอาคะแนนไปแลกเติมน้ํามันได พอหลังจากที่นองสาว
แนะนําก็เห็นมีโฆษณาทางทีวีตามมา”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“จากทางวิทยุ สื่อตามปม และก็โฆษณาทางทีว”ี
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
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“ทางโทรทัศน นอกจากโฆษณาทางโทรทัศนแลวก็เคยเห็นตามรานคา ตามสถานีบริการน้ํามัน เคยมี
พนักงานแนะนําชวงแรกๆเหมือนกัน แตตอนนั้นก็สมัครบัตรมาแลว”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
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“จากใบปลิวแนะนําบัตรทีท่ างปมแจกใหตรงถนนวิภาวดี”

(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)

“เคยเห็นปายโฆษณาตามปม บางทีเ่ คาก็จะติดปายเอาไวหนาปม ขับรถผานก็เห็น กับไดยินทางวิทยุที่
มีพวกดาราโฆษณา”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“จากโฆษณาทางทีวี ก็เลยลองถามพี่ชาย เคาก็สมัครแลวเคาก็บอกวามันมีสวนลดตางๆอยู พอเขาปม
ก็เห็นโฆษณาภายในปม แลวก็มเี สื้อของพนักงานในปม ”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“จากโฆษณาในทีวีจําไดวามีดาราหลายๆคน และก็เห็นตามปายในปม”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ตอนงาน Motor show ที่ Impact เมืองทองธานี”
(นายทิสา บุญเนาว)
“จากทางโฆษณาทีวี”
(นายกมล กาจคะนอง)
2.3 เหตุผลที่ทําใหตัดสินใจสมัครบัตรพีทีที บลู การด
จากการสัมภาษณพบวาเหตุผลที่กลุมตัวอยางสวนใหญสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
เพราะ เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจําพอเห็นวาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีบัตรสะสมคะแนนที่
ลูกคาไดรับผลประโยชนจึงสมัครเปนสมาชิก เนื่องจากน้ํามันเปนสินคาที่ตองมีการเขาใชบริการอยูเ ปน
ประจํา การมีบัตรไวสะสมคะแนนจึงดีกวาไมไดอะไรเลย
“บัตรสวยดี”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
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“คือเราตั้งใจจะเติมน้ํามันที่ ปตท. ตลอด พอเห็นวามีบัตรก็เลยสนใจ กอนหนาที่จะสมัครมีโหลด
Application ใน iPhone มาดูวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง ตอนแรกก็ไมรูวามันจะคุมไมคุมก็เลยถาม
เพื่อนที่ขับรถเหมือนกันวาใชหรือเปลาเพื่อนก็บอกวาใชอยู สมัครไวสิ บัตรสวยดี ก็เลยโอเคอะสมัคร”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

“ที่หนางานเปดตัวมีใหสมัคร ตอนแรกที่สมัครไปก็ไมรูหรอกวาบัตรทําอะไรไดบาง”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“ไมไดสมัครบัตรตั้งแตเคาออกแรกๆนะ กอนหนานี้ไมเคยอยากไดอะไรเลย จนเห็นปายที่เคาชอบตั้ง
หนากระจกบอยๆเวลาเติมน้ํามัน ก็เลยเขาเว็บไซตไปดู เห็นวามันไมเสียตังคสมัครก็เลยสมัคร ถาเอา
ตามจริงคือบัตรมันสวยดี แตเพื่อนที่เติม ปตท. เหมือนกันบอกไมสมัครเพราะมันสมัครยากมันตองเขา
ไปในเว็บไซตทําไมไมทําแบบบางจากคือไดบัตรที่หนาปมเลย เพราะเพื่อนก็อายุประมาณ 33 - 36 ป
งานเคาก็จะระดับผูจัดการเลยไมคอยมีเวลาที่จะเขาอินเตอรเน็ตเพื่อสมัครหรื อดูสิทธิประโยชน แต
สําหรับ เราที่สมัครหนาเว็บ ไซตมันดีก วารับบัตรหนาปม แลวคอยเอาไปสมัครทีห ลัง อะมันวุนวาย
มากกวา แลวเว็บของบางจากก็ตองเขาหนาหลักแลวมานั่งหาวามันตองสมัครตรงไหน แตของ ปตท.
ทําเว็บไซตแยกออกมามันหางายกวา”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“เห็นวาไดคะแนนก็เลยสมัคร”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“เพราะพี่มาบอกใหสมัครนี่ละ เราก็รูสึกวาก็เขาใชตลอดอยูแลวสมัครไวก็ไมเสียหายอะไร แถมยังได
สะสมคะแนนอีก”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“เพราะมันใหม ก็เลยสมัครแตไมไดสมัครที่งาน มาสมัครผานเว็บไซตทีหลัง ที่ยังไมสมัครตั้งแตอยูใน
งานเพราะวายังไมไดรถเลยไมรูวาเราตองจําเปนใชรึเปลา แลวก็มาเห็นพี่สาวสมัครแลวเคามาสงทีบ่ า น
ก็เลยอยากมีเก็บไวบาง เพราะมันก็สมัครฟรี”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“คิดวาตัวเองก็เติม ปตท. อยูแลว ก็สมัครเลย”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“คือเปนคนชอบสมัครบัตรสมาชิกอะไรพวกนี้ไวอยูแลวถามันเปนสิ่งที่เราไดใช ตอนดูโฆษณาพอเขาใจ
วาเปนบัตรใชสะสมคะแนนถาเราเขาใช ปตท. มีสิทธิประโยชนรวมกับรานคา คือพอเห็นโฆษณาเราก็
เข า ใจเลยว า มั นเป น การทํ าซี อ ารเ อ็ ม คล า ยๆกั บ บั ต รเดอะวัน การด บั ตรวั ต สัน เพราะเราก็ มี
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ประสบการณกับบัตรประเภทแบบนี้อยูแลว แลวมันก็สมัครฟรีแคเขาไปสมัครในเว็บไซตก็ไดรับบัตร
เลย”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
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“ตอนยังทําปมอยู ปตท. เคาจะทําบัตรใหพนักงานลองใชกอน ตอนนั้นยังเปนผูรับเหมาใหเคา เคาก็
เลยสมัครแลวสงมาใหที่บาน เพราะเคามีขอมูลเราอยู”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“ตอนนั้นเราคิดวาเราเติม ปตท. เยอะสุด เราไมเคยเห็นปมน้ํามันที่มันมีบัตรสะสมคะแนนเเบบนี้ พอ
ปตท. โฆษณามา ก็คิดวามันเปนปมเเรกที่มี เเลวสิทธิประโยชนที่เอาไวสะสมคะแนนเห็นวามี อเมซอน
แลวเราก็ทานบอยอยูแลว แตพอไดยินขาวตางๆที่ไมดีของ ปตท. เยอะๆ ก็เลยไมไดเติม ปตท. เรารูสึก
มันเปนเเงลบไปเเลว”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“เพราะนองบอกวาเปนบัตรสะสมแตมเอาคะแนนไปแลกเติมน้ํามันได”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“ก็เห็นวานาสนใจดี เกณฑการใหคะแนนก็นาสนใจไมมาก แคแลกเปนเหมือนสวนลดแตก็ไมไดตั้งใจ
วาจะเอาแตมเทานี้ใหไดเพื่อเอาไปแลก”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“พอเห็นโฆษณาในทีวี ก็เขาเว็บไซตไปสมัครเลย แตไมไดดูวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง รูแความัน
นาจะมีเยอะก็เลยสมัคร สามารถสะสมคะแนนครบ500คะแนนมาเปนสวนลดคาน้ํามัน100บาท แลว
น้ํามันมันก็เปนสิ่งที่เราเติมตลอด กาแฟอเมซอน เราก็ซื้อทุกวัน”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“เห็นวามันก็ไมเสียคาใชจายอะไร ไดแตม ไดสิทธิแลกซื้อ สวนลดตางๆ อีกอยางเราก็เติม ปตท. บาง
บางครั้ง มีซื้ออเมซอนดวยแลวถามีบัตรจะไดเอาคะแนนไปเปนสวนลดตั้ง 20 บาท เยอะเหมือนกัน
นะ”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“ไมไดสมัครเอง สามีเปนคนสมัครให”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“เราเติม ปตท. อยูแลวปมอยูใกลๆบาน ดีกวาเติมไปแลวไมไดอะไร ก็ยังไดคะแนน ตอนแรกที่เห็น
โฆษณาก็ยังไมส มัคร เพราะไมคอยไดส นใจ พอพี่บ อกวามีสะสมคะแนน ไวเปนสวนลด ก็เลยไปดู
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โฆษณา แตโฆษณาก็ไมคอยเขาใจเพราะมันสั้นๆยอๆเขาใจไมหมด พอไปถามพนักงานเคาก็บอกวามัน
มีเอาคะแนนไปเปนสวนลดซื้อกาแฟ แลวก็สะสมคะแนนดวยก็เลยสมัคร”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
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“มีโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตที่เราใชอยู”

(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)

“เพราะวาซื้อของที่จิ๊ฟฟกับอเมซอนบอย สวนเรื่องน้ํามันไมคอยไดใชเพราะวาตอนนี้เปลี่ยนจากใช
น้ํามันมาเปนแกส เดือนนึงก็เติมประมาณ 2 – 3 ครั้งเลยคิดวาไมบอย”
(นายทิสา บุญเนาว)
“ตอนเห็นก็ไมไดคิดจะสมัครแตภรรยาเปนคนจัดการให จะไดมีแตมแลกไดยังไงก็เสียเงินเติมน้ํามันอยู
แลวแตเรายังมีแตมหรือมีอะไรแลกของในอนาคตได”
(นายกมล กาจคะนอง)
2.4 ความพึงพอใจชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญพูดถึงการสื่อสารสิทธิประโยชนของบัตร
พีทีที บลู การด ที่ ยัง ไมมีความชัดเจนพอ กลุมตัวอยางสวนใหญตองการให บ ริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) มีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น อยางชองทาง Application ที่กลุมตัวอยางสวนใหญพูดถึง
วานาจะเปนชองทางที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ควรปรับปรุงใหสามารถทํางานไดหลากหลาย
และอีกชองทางหนึ่งคือการเพิ่มเติมขอมูลสิทธิประโยชนในชองทางสื่อโฆษณาภายในสถานีบริการ
น้ํามันรวมไปถึงการตั้งเตนทการด ณ รานคาที่รวมรายการ เพื่อใหครอบคลุมถึงสมาชิกที่ไมใชโทรศัพท
สมารทโฟนดวย
“คิดวาชองทางตางๆที่เขาทํามาอยางWebsite, Facebook และ Application มันครอบคลุมหมดทุก
ชองทางแลว แตมันก็ขึ้นอยูวาเราอยากจะเขาถึงมันมากนอยแคไหนแตโดยสวนตัวแลวไมคอยสนใจ
กับเรื่องรายละเอียดพวกนี้อยูแลว ก็เลยไมไดสนใจ”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
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“คิดวาเคาก็ประชาสัมพันธดีแลวละ มีสง Email มาบอกแตมันคงเปนเพราะเราเองไมคอยไดเปดดู
เพราะตอนนี้เราไดรับ Email ถี่ๆจากที่อื่นเยอะ มันเลยรูสึกวานารําคาญ อยางTrue จะชอบสง SMS
มาบอกวาแสดงบัตรที่รานนี้ไดรับสวนลดคือ มันก็ดีแตไมอยากให ปตท. ทํา เวลาบอกถี่ๆบางทีมันซ้ํา
กันก็จะรูสึกวา เออเรารูแลว แลวมันนาหงุดหงิด อยางใน Application ก็เคยโหลดมาแตตอนนี้ลบไป
แลวเพราะมันทําอะไรไมไดนอกจากดูคะแนนกับ สิท ธิป ระโยชน เรื่องคะแนนเราก็ไมไดซีเรียสวา
จะตองดูตลอดเวลา แตถา Application เคาพัฒนาใหมีลูกเลนมากกวานี้ก็อาจจะโหลดมาเก็บไว หรือ
ถาจะแจงสิทธิประโยชนก็แจงผาน Application เลย มันก็สะดวกดีนะ”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
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“คิดวาการสงมาทาง Email ของ ปตท. ตอนนี้อยูปริมาณที่ดีแลวเพราะวันๆนึงเรารับขอมูลขาวสาร
เยอะเดี๋ยวมันจะลนเกินไป แตถาสงมาเปน SMS นาจะมีผลตอเรามากกวาเพราะมันขึ้นที่หนาจอ คือ
ถาสง SMS มาวามีกิจกรรมอะไร แลวบอกวาถาสนใจก็มีเปนลิงคใหเราเขาไปดู อันนี้เรานาจะสนใจ
รูสึกวา SMS มันสําคัญมากกวา มันถึงเราเลยโดยตรง จุดออนของเคานาจะอยูที่เคายังดีลกับรานคา
ตางๆไมดีเทาไหร เพราะถาดีลดีแลว ทางรานนาจะยอมใหมี Standee แบบเปนรูปพรีเซนเตอรไปตั้ง
หนาราน คนเคาจะไดรูวาบัตรใบนี้มีอะไรกับรานซักอยางหนึ่ง แลวเคาก็ควรเทรนพนักงานที่รานนั้นๆ
ใหสามารถบอกสิทธิประโยชนที่รวมกับบัตรพีทีที บลู การด ใหไดดวย อยางรานอาหารในปมก็เคยเขา
แตไมรูวามันใชบัตรพีทีที บลู การด รับสวนลดได ถาเคาไมตั้งเตนทการดเอาไวก็ไมกลาถาม อยากให
แสดงปายโชวบอกรายละเอียดหนอยก็ดีวาบัตรใชทําอะไรไดที่รานนั้น”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“ปตท. ไมคอยโปรโมทเรื่องการแลกคะแนนเลยอะ เอาแตโฆษณาวาเอาบัตรไปเปนสวนลดรานอาหาร
โรงแรมแพงๆ ซึ่งการแลกคะแนนมันถือเปน Point หลักเลยนะ เมื่อไมนานก็พึ่งสมัครบัตรของบาง
จากมา เพราะวาหา ปตท. เติมไมได พอเติมเสร็จพนักงานเคาก็ถามวาทําบัตรรึยัง จําไดหลักๆที่เคา
พูดออกมาก็คือคะแนนมันเอาไปแลกเปนน้ํามันไดนะ เลยรีบสมัครเลย เลยอยากใหเคามีรายละเอียด
ในสื่อที่คนเขาปมแลวเจอแคนั้นจริงๆ คิดวามันคงชวยไดเยอะ คนที่เติมน้ํามันคงอยากสมัครมากกวานี้
หรืออยางตอนนี้คนใชสมารทโฟนก็เยอะ ถา Application เคาทําใหนาสนใจไมใชแคดูสิทธิประโยชน
ทั่วๆไป ถึงโหลดมาไวเราก็ลืมอยูดี ถา ปตท. ทําแจงเตือน Notification เกี่ยวกับสิทธิประโยชนไดมัน
โอเคเลยนะ ถึงสงมาบอยเราก็ไมรําคาญเทา Email หรือ SMS หนาปมก็มีแคยินดีตอนรับบัตรพีทีที
บลู การด บางคนเคาก็ยังสงสัยวามันคืออะไร”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“คิดวาไมเคยเห็นอะไรเลยนะ แตก็ไมชอบใหสงอะไรมาอยูแลวเพราะมันจูจี้จุกจิกไป”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“การกระจายขาวหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับบัตรหรือสิทธิประโยชนมันนอยมาก มันเหมือนบูมขึ้นมา
พักนึง แลวก็เงียบกริ๊บลงไป แตวาถามีสงมาบอยๆแบบเครือขายโทรศัพทวามีลดรานนั้นรานนี้ มันก็ดู
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มากเกินไป ไวสนใจแลวเขาไปดูดีกวา แตที่จริง Application ถามันสามารถ Alert ขึ้นมาไดวาวันนี้ลด
อะไรก็ดีนะ เวลาเคาเพิ่มรานไหนเขามาใหมก็ Alert ขึ้นมาบอก เราก็จ ะรูเยอะขึ้น แตนาจะเอา
Application PTT Blue Card มารวมกับ Application PTT Life Station ที่เอาไวคนหาปมน้ํามัน
ไปเลย ไมเขาใจวาจะแยกทําไม มันตองเสียเวลามาเปด2อัน ถาเอามารวมกันไดจะดีมาก”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
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“มันมีทั้งWebsite Facebook Application คิดวาชองทางก็คอนขางเยอะนะ แตมันก็ขึ้นอยูกับวาคน
จะเขาไปหาสื่อแบบนั้นมากนอยแคไหน เพราะบางคนก็คงเปนแบบเราเยอะคือเห็นคนอื่นมีบัตรก็
อยากมีแตเรื่องของสิทธิประโยชนหรือเงื่อนไขที่จะไดรับก็คงมีคนแบบเราที่จะไมเขาไปเช็ค แตอยาก
ใหมีปายเล็กๆแปะหนารานที่รวมรายการหรือตามเคาเตอรจายเงิน เอาจริงๆคิดวาคนทีพ่ กบัตรใบนี้คง
ทิ้งเอาไวในรถมากกวา มีหลังๆก็เริ่มหยิบมาใสแตเพราะวาหาบัตรไมเจอ คือคิดวาบัตรมันไมนาจะทํา
อะไรไดอีกนอกจากเติมน้ํามัน ดวยความที่เรามีสิทธิประโยชนจากบัตรใบอื่นซึ่งเราเห็นมันผานตา
เยอะกวา”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“คิดวาถา ปตท. ลงทุนทําซีอารเอ็ม ก็นาจะหาขอมูลแลวใหสิทธิประโยชนใหตรงกับลูกคาของแตละ
คนไปเลยนาจะดีกวา จะสงทาง SMS หรือจะสงทาง Application ก็ไดเพราะตอนนี้ใครๆก็ใชสมารท
โฟน ถาทํามาแลวก็นาจะทําใหดีไปเลย”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ผมวามันไมคอยมีเลยนะ Email ก็ไมคอยไดเช็คเทาไหรแตถาเปน SMS สงมาบอยมันนารําคาญกวา
มีโหลด Application ของ ปตท. มา เคาก็จะมี Application ที่เปน Life Station ทําไมไมผูกใหมัน
เขาดวยกันเลย สามารถกดสะสมเช็คแตมดวยกันไปเลย หรือมี Notification ขึ้นเตือนเวลามีสิท ธิ
ประโยชน หรือแจงขาวเวลานํามันขึ้นราคา ผมรูสึกวาพวกเทคโนโลยีแบบนี้มันไมยากแลว แลวถามัน
มี Location Base ไปตรงนั้นแลวเตือนขึ้นมาวามันมีโปรโมชั่นอะไรบาง ก็นาจะดี”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“การประชาสัมพันธเคาไมชัดเจนเทาไหรนะ ไมมีรายละเอียดออกมาจากโฆษณา ตองเขาไปดูเอง”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“มีสง Email แตเราก็ไมคอยไดเปดดูอยูแลว คิดวาเคาก็มีหลายชองทางใหดูแตเราไมดูเอง”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“เรื่องสิทธิประโยชนมีไดรับขอมูลทาง SMS แตนอยมาก อยากใหแสดงสิทธิพิเศษมากกวานี้ แตถาให
เลือกรับขาว เปนชองทาง SMS หรือ Application ก็ดีนะ ใน Application อยากใหมีราคาน้ํามัน
บอก อยากใหมีแจงเตือนตอนมีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน ปมน้ํามันใกลที่สุดอยูตรงไหนหรือมีสิทธิ
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ประโยชนอะไร เวลาเห็นApplication เตือนมาบอยๆมันไมนารําคาญเทา SMS รานอาหารที่มีสวนลด
สวนใหญก็เขา แตไมรูมากอนวาไดสวนลดดวย เพราะหนารานไมเห็นมีโชวเลยวาลดได แตถาในปมจะ
มีบอก บางทีก็แคบอกวาลดไดแตไมบอกรายละเอียดวาลดยังไง เราก็ไมกลาถาม”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
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“อยากใหปรับปรุงในเรื่องของประชาสัมพันธตามรานอาหาร รานที่เคยเขาไปทานก็มี Scoozi มี The
Nine Café มี Farm Design แตไมเคยเห็น สื่อหนารานบอกเลยวาโชวบัตรแลวไดสวนลด”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“อยากใหแจงขาวสารในปม อยากไดเปนสื่อในปมแทนเพราะเวลาเติมน้ํามันก็จะมองปายโฆษณาที่
ตั้งอยูในปม สื่อในปมสวนใหญจะมีแคที่จิ๊ฟฟที่โชวหนารานวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“คิดวาไมชัดเจนเทาที่ควรนะ ผมเขาไปทานรานพวก A&W, Chester’s Grill, KFC ในปมบอยนะ แต
ไมเคยเห็นเต็นทการด เราไมรูเราก็ไมไดถาม เพราะมันก็ไมมีบอกมาตั้งแตทีแรก ปตท. ควรจะสงมา
บอกบางวามีสวนลดที่ไหนเพราะมันสะดวก จะไดรูโปรโมชั่นตางๆ ผมสะดวกรับขอมูลทุกชองทาง
SMS, Email, Facebook แตเปน Email นาจะสะดวกที่สุดและก็อยากใหสงขอมูลมาใหมากกวานี้ ถา
อันไหนคนไมสนใจคงลบขอความกันเอง”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“ไมชัดเจนเลย ขนาดปายที่บอกในปมยังไมบอกวารายละเอียดสิทธิประโยชนตางๆเปนอยางไง ตอง
ถามพนักงานเพื่อจะไดทราบขอมูล”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“คนที่รับขอมูลขาวสารของ ปตท. ก็ไมใชเรา เปนสามีแทน”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“คิดวาเรื่องการประชาสัมพันธในเรื่องสิทธิป ระโยชนของบัตรก็ชัดเจนนะ แตถาเปนโฆษณาทีวีไม
ชัดเจน ก็แคบ อกเฉยๆวามีสิท ธิพิเศษแตไมไดบอกวาคืออะไร ถาเคาเพิ่ม สื่อในปม ที่เกี่ยวกับ สิท ธิ
ประโยชนผมวาคงจะดีกวานี”้
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
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“ผมชอบการมีเปนคูปองสงมาใหที่บานเลยอยาง Tesco Lotus ใหบัตรแทนเงินสดแบบนี้รูสึกดี อยาง
บัตร Sport ของ Tops เราซื้อสินคาอะไรบอยก็จะสงมาใหที่บานแบบนี้แหละดี อยางคะแนนถาสมมุติ
เรามีครบ 1000 คะแนนเคาก็จะสง เปนคูป องใหเราใช ตัดคะแนนไดเลยไมตองรอใหเราเอาไปใช
เพราะลูกคาบางทีอาจไมรูหรืออาจไมไดสนใจ”
(นายทิสา บุญเนาว)
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“การประชาสัมพันธไมมีเลยแทบไมเคยเห็น เห็นแคในคูมือที่มันสงมากับบัตร มีโฆษณาแคชวงแรกๆ
ชวงหลังก็ไมคอยมีแลวนะ เคาบอกวามีสวนลดรานอาหารแตไมบอกละเอียดวามีรานอาหารอะไรบาง
การที่ ปตท. ลงทุนทําบัตรแบบนี้ออกมาแลว เคานาจะลงทุนทําอะไรใหสมาชิกรูมากกวานี้หนอยถามี
สงมาบอกใน SMS ก็โอเคนะ มันอาจจะเปนแรงจูงใจใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ตอนนี้ก็ดูนาจะมีแคสะสม
คะแนนที่นาสนใจ อยางอื่นบัตรก็ดูทําอะไรที่ยังไมคอยตื่นเตนเทาไหร”
(นายกมล กาจคะนอง)
2.5 การรับรูส ิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุม ตัวอยางสวนใหญท ราบสิท ธิป ระโยชนของการสะสม
คะแนนทั้งสินคาและบริการที่สามารถสะสมคะแนนจากการใชงานและเกณฑการสะสมคะแนนวาจาก
การที่เคยเขาใชบริการ แตมีการรับรูเรื่องการแลกคะแนนที่ต่ําเพราะไมเคยเห็นสื่อโฆษณาที่บอกขอมูล
เรื่องการแลกคะแนน ในเรื่องของการแสดงบัตรรับสวนลดและสิทธิพิเศษ กลุมตัวอยางสวนใหญจะ
เลือกรับรูแคเฉพาะสวนลดเรื่องที่ตนสนใจ เชน โรงแรมและรานคา หรือรับรูเฉพาะรานคาที่ตนเคยเขา
ใชบริการ
“ทราบวาสะสมคะแนนไดจากการเติมน้ํามัน จิ๊ฟฟ แลวก็อเมซอน แลกคะแนนเติมน้ํามันไดรูสึก500
คะแนนจะแลกเปนเงินได 100 บาท แลวก็จิ๊ฟฟกับอเมซอน 100 คะแนนแลกได 20 บาท”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“สะสมไดที่จิ๊ฟฟกับน้ํามัน เพราะใชอยู 2 อยางนี้เทานั้น จิ๊ฟฟรูเพราะวาถามพนักงานวาสะสมไดไหม
พนักงานก็บอกวาไดเลยจําได สวนเรื่องสวนลดรูแคมโี รงแรมแตจําไมไดวาที่ไหนบาง”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“สะสมคะแนนเวลาซื้อสินคาในเครือของ ปตท. ที่อยูตามปมน้ํามันมั้ง รูวาสะสมจากการเติมน้ํามัน
และรานคาเฟอเมซอนไดเพราะใชเปนประจํา แตเรื่องแลกคะแนนรูแคเอาคะแนนจํานวนนึงมาแลก
เปนเงินจํานวนนึงได แตวาไมรูวาเอาไปแลกที่ไหนบาง ทราบเรื่องสวนลดรานอาหารตางๆ เพราะเคย
แสดงบัตรรับ สวนลดที่ราน EST.33 เคามีการ Co-Promotion กัน แลวก็ทราบวามีสวนลดพวก
โรงแรมซึ่งเปนอะไรที่สนใจตอนสมัครมากกวาสวนลดรานอาหารอีก เพราะชอบเที่ยว ชอบหาโรงแรม
สวยๆไปพักผอน”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
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“รูวาสะสมคะแนนจากการเติมน้ํามันกับที่อเมซอนเพราะไดใชบริการ รูวาแลกคะแนนไดทอี่ เมซอนแต
ไมรูวาน้ํามันแลกไดหรือเปลา พวกสวนลดรานอาหารในหางก็ทราบแตแคไมรูวามันมีรายละเอียดยังไง
เพราะยังไมเคยใช”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
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“เทาที่รูก็มีประมาณ 3 ที่ เพราะเคยเอาบัตรไปสะสมคะแนน ก็มีสะสมจากน้ํามันแลวก็เคยทีอ่ เมซอน
ครั้งเดียว แตจิ๊ฟฟไมเคยเพราะวาเวลาเขาไปก็ซื้อแคน้ําราคา17บาท เลยสะสมคะแนนไมได แตเรื่อง
แลกคะแนนก็ไมไดสนใจเลยรูแคบัตรใบนี้เอาไวแลกเปนน้ํามันไดก็โอเคแลวอะ วาจะเอาคะแนนไป
แลกเปนน้ํามันอยางเดียว อยากแลกแบบเยอะๆเผื่อไมมีเงินสดแบบฉุกเฉินจะไดใชคะแนนแทน”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“ทราบวาสะสมไดจากการเติมน้ํามัน อเมซอน จิ๊ฟฟ และซื้อน้ํามันหลอลื่น เพราะเคยเขาไปใช แตไม
ทราบเกณฑการสะสมคะแนน เรื่องแลกคะแนนแลกไดที่อเมซอน จิ๊ฟฟ ใช 100 คะแนนแลกได 20
บาท แตยังไมเคยลองแลก พวกสวนลดรานในปมอยางราน Chester’s Grill เหมือนเคยเห็นวามีเต็นท
การดตั้งบอกแตยังไมเคยใชเพราะเงื่อนไขไมตรงกับที่เราซื้อกิน แลวก็ทราบพวกสวนลดทั่วๆไปอยาง
รานอาหาร โรงแรม สปา แตไมรูวามีที่ไหนบาง จะรูก็แครานที่เคยไปทานอยางรานกาแฟนรสิงห ราน
Smoothies Secret ราน New Zealand Natural ราน Japanese Village จะมีเต็นทการดวางอยู
ขางหนาเคาเตอร เดี๋ยวนีเ้ คาดีลรานอาหารไวเยอะอยูนะ พวกโรงแรมก็ลดเยอะแตยังไมเคยใช”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“รูวาสะสมคะแนนจากการเติมน้ํามันได จิ๊ฟฟกับอเมซอนก็รูแตวาไมคอยไดใช ตอนแรกไมรูวามันเอา
คะแนนสะสมมาแลกเปนน้ํามันได จนใชมาไดเดือนกวามีพนักงานปมเคาบอกวาคะแนนรวมอีกนิด
หนอยเอาไปแลกแทนเงินสดเติมน้ํามันไดนะ แตตอนนี้ก็ยังไมทราบเกณฑการสะสมทราบแควาครบ
500 คะแนนแลกได แตไมรูแลกไดกี่บาท”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“ที่รูแนๆคือสะสมคะแนนที่อเมซอนกับเติมน้ํามัน รูแควาน้ํามันดีเซล 10 ลิตรได 1 คะแนน ถาเปน
น้ํามันอยางอื่นก็ลิตรละ 1 คะแนน สวนเรื่องสวนลดพอทราบวามันอาไปลดได แตถาพอถึงเวลาจริงๆก็
คงไมเสียเวลามานั่งหยิบบัตรเพราะตัวเองเก็บบัตรไวบนรถ ถึงทราบวามีรานคารานอาหารที่ใชเปน
ประจําก็คงไมยายบัตรที่อยูบนรถมาไวในกระเปาสตางคเพราะคิดวา จะใชบัตรพีทีที บลู การด ก็
ตอเมื่อเติมน้ํามัน”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“คิดวาเอาไวสะสมคะแนนกับรานที่อยูในปม ปตท. เทานั้น อยางรานที่อยูขางนอกคงสะสมไมไดคง
เอาไวลดอยางเดียว แตถาเปน อเมซอน จิ๊ฟฟ เติม น้ํามัน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง นาจะสะสมได
ตอนนี้หลักๆที่ใชบัตรพีทีที บลู การด คือเอาไวสะสมตอนเติมน้ํามันอยางเดียว เรื่องเกณฑการสะสม

55
ไมรูวากี่ลิตรไดกี่คะแนน แตก็คงคลายๆบัตรเครดิตคือเฉลี่ยแลวประมาณ 0.5% ของที่เราจายทั้งหมด
เคยไปกินขาวแลวผมเปนคนเอาบัตรไวในรถ ที่รานเคาบอกวาอันนี้ถามีบัตรพีทีที บลู การด จะไดลด
ราคา 10% ก็เลยรูวามันลดพวกรานอาหารดวย ลาสุดไปกินขาวแถววิภาวดีกับเพื่อนเปนพวกรานไวน
บารไดใชบัตรพีทีที บลู การด ไดลด 10% แตเปนบัตรของเพื่อนนะเพราะเราก็ไมไดเอาลงจากรถ แตก็
ไมไดรูวารานอะไรบาง รูก็แคที่เขาไปใช สวนพวกสวนลดที่พักรูวามี แตก็ไมรูวาที่ไหนบางแลวก็คิดวา
ลดไมเยอะ”
(นายนําพล ฉันทธนากร)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

“เทาที่จําไดคือ สะสมคะแนนจากเติมน้ํามัน บริการเกี่ยวกับเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง อเมซอน จิ๊ฟฟ
ซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น รูสึกวากลุมแกสโซฮอลจะคิดเปนลิตร ผมจะรูแควาเติม 1500 บาทได
ประมาณ 30 – 38 แตม ดีเซลจะไดนอยหนอย ไมคอยซีเรียสเรื่องเกณฑเพราะเราก็ไมไดเสียอะไร
ตอนนี้ก็ใชสะสมคะแนนจากน้ํามันอยางเดียว กิจกรรมก็เคยไดรับ E-mail ตอบคําถามเพื่อแขงขันแลว
ไดไปเที่ยวที่ไหนฟรี เคยเขาไปเล นครั้งสองครั้ง ตอนงานไมยุง แตเดี๋ยวนี้ไมคอยไดเ ปดแลวเพราะ
ทํางานแลวใชหลาย E-mail”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“รูวาสะสมไดจากเติมน้ํามันกับอเมซอนเพราะใชอยู 2 อยาง”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“ทราบวาเติมน้ํามันสะสมคะแนนไดแตไมทราบวาเติมเทาไหรถึงได 1 คะแนน อยางอื่นทราบแคซื้อ
จิ๊ฟฟ กับ อเมซอน ก็สะสมคะแนนได เพราะทราบจากคูมือการใชงานตอนไดมาก็เอามาอานคราวๆ
การแลกคะแนนทราบแควาน้ํามัน 500 คะแนนแลกน้ํามันได 100 บาท เรื่องสวนลดที่พักก็ทราบแต
ไมรูวาที่ไหน เพราะยังไมไดใชแตถาจะใชก็จะเขาไปดูวามีที่พักที่ไหนบาง ที่ทราบวามีสวนลดโรงแรม
เพราะวา มันขึ้นใน Application หนาแรกเลย”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“ทราบวาสะสมคะแนนจากน้ํามัน แตเกณฑการสะสมคะแนนผมไมทราบเลย เรื่องสวนลดรูสึกวามี
รานอื่นเเปน Partner กับ ปตท. เหมือนกันเคยเห็นตามเคาเตอร”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“สะสมไดจากเติมน้ํามัน จิ๊ฟฟ อเมซอน อเมซอนในหางก็เคยใชบัตรสะสมแตม แลกคะแนนเติมน้ํามัน
ถามเด็กปมถึงไดรูวา 500 คะแนนไดเติมน้ํามัน100 บาท พวกกิจกรรมก็เคยดูผานๆเหมือนจะเคยเห็น
พวกแรลลี่ ตีกอลฟและกิจกรรมลุนรับบัตรชมภาพยนตร แตไมคอยสนใจเพราะคิดวาอายุเราเยอะ
แลว”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
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“การสะสมคะแนนที่ทราบก็มีอยู 3 ที่เพราะไดเขาไปใช จากน้ํามัน อเมซอน แลวก็ที่จิ๊ฟฟดวยเคยเขา
ไปสะสมแตไมบอยเพราะมันหายาก เรื่องเกณฑการสะสมคะแนนจากน้ํามัน ทราบวาคือลิตรละ 1
คะแนน การแลกคะแนนทราบแควาแลกไดที่อเมซอนกับที่จิ๊ฟฟ คือ 100 คะแนนเปนสวนลด 20
บาท แลวก็มีเปนสวนลดซื้อน้ํามันเครื่อง ทราบวามีสวนลดตามรานคา โรงแรม แตไมเคยไดใช”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
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“รูแคสะสมจากน้ํามันเพราะใชแตน้ํามัน ไมไดสนใจเลยวาสิทธิพิเศษมันมีอะไรบาง”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“รูวาสะสมเวลาเติมน้ํามันกับ อเมซอน เพราะใชบริการอยูแค 2 อันนี้อันไหนใชบอยๆก็จะรูเพราะ
พนักงานบอก พีทีที ฟตสเตชั่น ก็รูคราวๆเหมือนกันวาใชไดแตเราไมไดใช เลยไมสนใจ แตไมรูเรื่อง
เกณฑการสะสมคะแนน พนักงานเคยบอกอยูแตจําไมได เคยถามพนักงานที่อเมซอนเคาบอกวาสะสม
ได 100 คะแนนเอามาแลกเปนสวนลดได 20 บาท แตน้ํามันยังไมเคยถามพนักงานวาลดไดไหม พวก
สวนลดรานอาหารเหมือนเคยเห็นตามสติ๊กเกอรที่แปะอยูหนากระจกตามรานอาหารในปม อยาง
Chester Grill’s แตเคาก็ไมไดบอกรายละเอียดวาใชทําอะไร แตตรงเคาเตอรไมมีอะไรวางไวก็เลยไม
กลาถาม ทราบวามีพวกสวนลดโรงแรม รานอาหารเพราะมีบอกอยูในโฆษณาแตไมรูวามีที่ไหนบาง”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ทราบวาสะสมคะแนนจากสินคาในเครือของ ปตท. เกณฑการสะสมคะแนนจากน้ํามันจะรูแควาเติม
800 ได 22 แตม เพราะเราเติม 800 ตลอด การแลกคะแนนนอกจากน้ํามันแลวก็พึ่งทราบจาก Email
ลาสุดวาทีจ่ ิ๊ฟฟดวย พวกกิจกรรมมีบัตรดูบอลอยางเดียวที่สงมา”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“การสะสมคะแนนที่พอรูก็ 3 ชองทาง มีเติมน้ํามันแกสโซฮอลที่รูก็ 1 ลิตรได 1 คะแนน จิ๊ฟฟและอเม
ซอน 20 บาทก็ได 1 คะแนนเหมือนกัน การแลกคะแนนทราบเรื่องแลกคะแนนวา 500 คะแนน
สําหรับเติมน้ํามัน 100 บาท ก็ยังไมทราบวาแลกยังไง ยังไมรูดวยวาตอนนี้มีคะแนนในบัตรเทาไหร
กิจกรรมที่รูคือมีตอบคําถามชิงรางวัล ก็เคยเขาเลนเกม แตก็ยังไมเคยไดรับรางวัล มีพวกรางวัลที่พัก
ตางๆจะเขาเลนตลอด และก็มีลุนตั๋วหนังแตอันนี้ไมไดสนใจเทาไหร เพราะคิดวาคนคงรวมกิ จกรรม
เยอะแลวตัวเองก็ไมคอยมีเวลา”
(นายทิสา บุญเนาว)
“เรื่องการสะสมคะแนนรูวาสะสมคะแนนไดจากการเติมน้ํามัน ตอนนี้เติมดีเซลมันไดนอยคือ 10 ลิตร
ได 1 คะแนน เรื่องเกณฑดีเซล 10 ลิตรได 1 คะแนน เราไมไดนึกเรื่องนอยไมนอย เราก็ใชไปตามสิทธิ์
ก็สะสมเอาไวจะเอาไปใชหรือไมใชเราก็ไมรู คือปมอื่นเราเขาไปเราก็เสียเงินเหมือนกันไง แตเรามีบัตร
เรามีแตมก็ยังไดอะไรกลับมา แลวก็รูวาสะสมไดจากอเมซอนเพราะเคยเอาไปใชสะสม อเมซอนแกวนึง
ไดประมาณ 2 คะแนนและจิ๊ฟฟก็สะสมไดแตก็ไมไดเขาไปใช การแลกคะแนนรูวาแลกเปนน้ํามันไดแต

57
ยังไมเคยแลก แลวก็รูวาแลกทีอ่ เมซอนได ที่คิดไวคงจะเอาไปแลกอเมซอนเพราะใชแค 100 แตมก็ลด
ได 20 บาท”
(นายกมล กาจคะนอง)
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2.6 ความพึงพอใจในเรื่องสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชนการ
สะสมคะแนนและการแลกคะแนนสะสมของสินคาและบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จึง
สงผลใหเกิดการสมัครสมาชิก และการมีสวนลดเพิ่มเติมทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึกประทับใจ
และพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น จึงกลาวไดวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหลูกคารูสึกวาไดรับ
ความพิเศษที่แตกตางจากสถานีบริการอื่นๆ
“เอาจริงๆคือเหตุผลที่สมัครบัตรมีอยางเดียวเลยตอนนั้นคือบัตรมันสวยดี เรื่องสิทธิประโยชนตางๆ
ไมไดส นใจมากคือมีก็ดีไมมีก็ไมเ ปนไร กิจ กรรมถามีที่สนใจก็อาจจะรวมเลนอยางเชนลุนรับ บัตร
คอนเสิรตหรือตั๋วภาพยนตร แตตองเลนงายๆถึงจะรวมเลนอยางเชนตอบคําถาม”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“มันก็ดูครอบคลุมอยูนะ ทั้งกิน ทั้งอยู คือถาบัตรมันไมมีสวนลดรานตางๆตามมาก็คิดวามันโอเคตั้งแต
การสะสมคะแนน การแลกคะแนน แลวก็สวนลดรานภายในปมแลว จริงๆถึงไมมีสวนลดโรงแรมที่พัก
รานอาหารอะไรตางๆตามมามันก็โอเคแลว ไมตองมีก็ไดยังไงก็เติม ปตท.”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“ก็คงดีกวาไมมี มันเปนความรูสึกแบบนอกจากเติมน้ํามันแลวยังมีอะไรอยางอื่นอีก มันกิ๊บเกอะ ดวย
ความทีเ่ ราเปนผูหญิง เราจะชอบอยูแลวเรื่องสวนลด สะสมคะแนน ที่มีอยูตอนนี้ก็รูสึกมันตอบสนอง
Lifestyle เราไดเยอะเหมือนกัน อยางกิจกรรมพิเศษก็นาสนใจนะอาจจะเลนเหมือนกัน แลวแตวาเรา
สนใจอันไหน อยางกิจกรรมแรลลี่ก็ชอบไปอยูแลวกับคลับมาสดา กิจกรรมเพื่อสังคมปลูกปาเราก็เคย
ไปแตเปนของคายอื่นที่เราเปนสมาชิกอยู ถา ปตท. ทําก็อาจจะไปถาจังหวะมันตรงกัน”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“เรื่องการสะสมกับแลกคะแนนเราวามันโอเคแลวละ เสียตรงที่เคาไมคอยทําการสื่อสารออกมาวา
รายละเอียดมันมีอะไรบาง สวนเรื่องสวนลดเรามองวาเคาคงจะพยายามทําใหสิทธิประโยชนดูดีเหมาะ
กับคนมีเงิน แตเราวาคนที่ใชเคาจริงๆมันคือคนลางๆอะ ถามองในมุมตัวเองนะ พวกรานแบบที่อยูมัน
สูงเกินไปมันเปลือง สมมติเคามีสิทธิประโยชนมา 10 ราน 5 รานไมมีคนสนใจ มันก็ไรประโยชนจะไป
ดีลมาทําไม ตอนนี้ ปตท.เคาดอยมาก เพราะเคาไมไดชัดเจนเรื่องสิทธิประโยชน ดังนั้นการที่จะใหคน
เสียเวลาไปกับการวิ่งเรื่องดําเนินการทําบัตรเรามองวามันเปนเรื่องที่ยากนะ”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
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“มันก็ดีที่เคามีพวกสวนลดเพิ่มเขามา บัตรมันก็เลยดูมีคามากกวาแคการสะสมคะแนน แตเราก็ไมได
ใชอยูดี ถึงเพิ่มรานที่มีตามหางทั่วไปก็คงไมไดเอามาใชเพราะมันอยูในรถ แตถาเปนรานในปมก็อาจจะ
ไดใชบาง”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
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“ชอบนะที่บัตรพีทีที บลู การด มีสวนลดอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมา มันดูมีอะไรใหเราไดใชกับมัน ไมใชแค
ทํามาสะสมคะแนนเฉยๆ เพราะตัวเราเองก็ไมไดซีเรียสเรื่องสะสมหรือแลกคะแนน ดวย Lifestyle
เปนคนชอบเที่ยวชอบกิน ก็จะสนใจสวนลดมากกวาเพราะน้ํามันเราก็เติมอยูแลว เติมน้ํามันสะสมแตม
แลวคะแนนเอาไปทําอะไรไดก็ไมไดสนใจเทาไหร”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“คิดวามันตอบสนองความตองการของเราไดนะ นอกจากสะสมคะแนนกับ แลกคะแนน เคายัง มี
สวนลดรานอาหาร รูสึกโอเคที่เคาดีลกับรานใหญๆได ถาบังเอิญไปกินก็อาจจะใช จากที่เห็นเคาก็ให
สิทธิพิเศษกับคนที่เปนสมาชิก บลู การด ไดเยอะเหมือนกัน คิดวาจะเขาไปหาขอมูลเพิ่มเติม สวน
พวกกิจกรรมมีมันก็ดีนะ เพราะมันจะมีคนบางสวนที่ชอบเขารวมกิจกรรมแบบนี้ แตสวนตัวไมเคยรวม
เลนเพราะงานที่ทําอยูก็มีกิจกรรมใหรวมเลนเยอะแลวอยากนอนอยูบานบาง”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“ขอตําหนิเลยวา ปตท. เอาเกณฑอะไรมาแยกน้ํามันดีเซลวา 10 ลิตรถึงจะได 1 คะแนน ในแงของ
End user แบบผม คือเราไมไดทําการคารถพาณิชย รถสิบลอ ไมอยางนั้นก็ควรแยกบัตรสําหรับรถสิบ
ลอไปเลย เพราะเหมือนเคาทําเกณฑใหรถบรรทุก รถสิบลอมากกวา นอกจากนั้นสิทธิประโยชนอื่นๆก็
ดีอยูแลวแตควรแจงใหคนที่มีบัตรรับรูดวย”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“500 คะแนนแลกได 100 บาทก็ถือวานาจะดีกวาบัตรเครดิตนะ เพราะบัตรเครดิตมันจะเปน 1000
คะแนนแลกได 100 บาท แตผมคิดวาบัตรแรบบิทกับบัตรพีทีที บลู การด คลายๆกันเพราะวาสิทธิ
ประโยชนหลักๆมันก็จะดึงคนใหเขาไปใชบริการในสถานที่ของเคา แตชีวิตของเราก็จะมีบัตรของหาง
บัตรนูนนี่เต็มไปหมด บางทีมันก็แทบไมไดนึกถึงเลยนะ ที่จะนึกถึงมันจะเปนบัตรเครดิตมากกวา แลว
พวกสิทธิประโยชนที่ใหเกี่ยวกับ Lifestyle หรือการกินของบัตรพีทีที บลู การด ยังไงก็ไมเทียบเทา
บัตรเครดิตอยูแลว เพราะบัตรเครดิตเคาเชี่ยวชาญทางดานแบบนี้เคาจะไปดีลใหไดสวนลดที่เยอะที่สดุ
สําหรับผมมีบัตรเครดิตอยู 4 ใบ คือ กสิกร ซิตี้แบงค กรุงศรี เคทีซี เลยคิดวา ปตท. ไมไดถนัดเรื่อง
แบบนี้ รูวาบัตรเครดิตยูโอบีมี Cash Back แตเราก็ไมสะดวกที่จะใช แบงคก็หาไมคอยได”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“คิดวาตอบสนองความตองการเราไดนะ มันดูครอบคลุมมีครบทุกอยาง”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
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“สิทธิประโยชนเคาเยอะดีนะ แตติดแคเคาไมคอยบอกวาลดที่ไหนบาง”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
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“ก็นาสนใจดี เกณฑการใหคะแนนก็นาสนใจแตไมมาก แคแลกเปนเหมือนสวนลดแตก็ไมไดตั้งใจวาจะ
เอาแตมเทานี้ใหไดเพื่อเอาไปแลก กิจกรรมที่ตรงกับความตองการของเราก็สนใจรวมเลน ก็จะเปน
ทองเที่ยว ที่พัก แรลลี่ ก็อาจจะสนใจ ถาไดน้ํามันฟรีก็ยิ่งดี เพราะน้ํามันแพง”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“คิดวาสิทธิประโยชนตางๆก็ครอบคลุมเกือบหมดแลวแคภายในปมก็เยอะแลว ก็อยากใหรานที่ไดรับ
สวนลดก็สะสมแตมไดดวย เรื่องเกณฑการสะสมคะแนนมันก็เหมาะสมเหมือนๆกับปมอื่นทั่วไป ก็
อยางนอยก็ไดสะสม เพราะแตกอน ปตท. เติมน้ํามันก็ไมไดอะไรเลย อยางบางจากเติมน้ํามันก็ยังไดน้ํา
ดื่ม ในเมื่อมีตรงนี้ก็ยังดีกวาไมไดอะไร”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“มีสิทธิประโยชนแบบนี้ก็ดี แตควรมีปายตั้งบอกรายละเอียดไวตรงเคาเตอรเพราะถาใหผมมานั่งหา
รายละเอียดเองก็คงไมหา เหมือน AIS เหมือน TRUE เวลาเดินเขาไปเห็นก็กดรับสิทธิ์ ตอนนี้ผมก็ใช
สิทธิ์ AIS กับ True เวลากดรับสิทธิ์อะไรแบบนี้เราก็รูสึกดีที่วาเราไดซื้อของถูกลง สําหรับความรูสึกตอ
บริษัทถาผลิตภัณฑหลักของเคาไมดีก็คือไมดีแตก็คงไมไดเปลี่ยน ชอบที่มีกิจกรรมทําเพื่อสังคม แตเรา
ตองดูเงื่อนไขกอน ถาเงื่อนไขมันบอกวา 3 คน แตเรามี 4 คนเราก็ไมไป หรือถาตรงกับวันธรรมดาก็ไม
ไป คือ กิจกรรมที่อยากเขารวมตองเปนกิจกรรมแบบครอบครัวได และตองตรงกับวันหยุดบาง บางทีดู
เงื่อนไขเราก็ไปไมไดก็เสียสิทธิ์เปลาๆ เราก็เลยไมรวมเลน แลวพวกกิจกรรมเอาจํานวนกดไลคเปน
สวนลดนี่ไมรวมเลนแนๆ”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“บัตรนอกจากสะสมแตมไดก็ยังเปนสวนลดได คิดวามันดีกวาบัตรสะสมธรรมดา มีไวก็ดีแตมันยุงยาก
ในการใชตองมาเช็ควารานนี้ลดไหม ชอบที่มันมีสิทธิประโยชนอื่นๆ แต ก็ไมคอยใชอยูดี เราเลยไม
ซีเรียสกับมัน แตถาไปซื้อแลวบังเอิญเปนสวนลดเราก็รูสึกดี”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“มันตอบสนองความตองการของเราไดเยอะอยูนะ เพียงแตเรารูไมครบ รูไมหมดก็เลยไมไดใช ใน
โฆษณามันโฆษณาแบบไมมีรายละเอียด พอเปนหนังสือเอกสารสงมาบางคนไมมีเวลาก็ไมอาน แตยาง
เราก็จะดูหลังบัตร”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
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“ตอนแรกไมทราบการแสดงบัตรรับสวนลดตามรานอาหารโรงแรมสปาหรือที่ไหนเลย มันโอเคมากทีม่ ี
แตเราไมทราบ ถาทราบแลวก็นาจะเอาไปใชบาง”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
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“คิดวาสิทธิพิเศษก็ตอบสนองผมไดมากที่จริงผมก็พอใจตั้งแตการสะสมคะแนนและแลกคะแนนแลว
ที่สนใจก็มี Cockpit เพราะพึ่งเขาไปเปลี่ยนยางไมนานนี้เองและก็มี Auntie Anne’s ที่สนใจเปน
พิเศษแลวก็ Macdonald กับ KFC เพราะนาจะมีประโยชนเวลาออกตางจังหวัด”
(นายทิสา บุญเนาว)
“เราเขาใจวามันเปนการสะสมแตมเพื่อเอาไปทําอะไรก็แคนั้น เราไมไดอยากรูเยอะกวานั้น เราก็คิดวา
มันคงไมไดใหอะไรเยอะหรอก”
(นายกมล กาจคะนอง)
2.7 ความภักดีในสินคาและบริการของ ปตท.
ผลจากการสัมภาษณลูกคากลุมตัวอยางสวนใหญ เกี่ยวกับความภักดีในสินคาและบริการ
ที่อยูในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดแบงความภักดีออกเปน 2 ประเภทคือ ความภักดี
จากทัศนคติ และความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรม ซึ่งดานความภักดีจากทัศนคติ พบวา สิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด สง ผลใหกลุม ตัวอยางสวนใหญเกิดความภั กดีในแงความรูสึก
เสียดายหากไมไดซื้อสินคาหรือเขาใชบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และรูสึกผูกพันกับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น สวนดานความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรม พบวาสิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด สงผลใหกลุม ตัวอยางสวนใหญ เ กิดความภัก ดีในแงพฤติกรรม
ชักชวนหรือบอกตอใหผูอื่นสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พฤติกรรมนึกถึงสินคาและบริการของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กอนเปนอันดับ แรกเมื่อมีความตองการ ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคา
ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง และพฤติกรรมการเติมน้ํามันจากสถานีบริการรายอื่นลดนอยลง
2.7.1 ความภักดีจากทัศนคติ
1) รูสึกเสียดายหากไมไดซื้อสินคาหรือเขาใชบริการของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณพบวาสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหกลุมตัวอยางสวน
ใหญเกิดความรูสึกเสียดายหากไมไดเขาใช บ ริก ารสถานีบริก ารน้ํามัน ซึ่งสวนใหญจะเกิดจากสิท ธิ
ประโยชนการสะสมคะแนนจากการเติมน้ํามัน เพราะกลุมตัวอยางคิดวาเปนสิ่งที่ไดคะแนนมากที่สุด
จึงสงผลใหถาหากกลุมตัวอยางเลือกไดก็จะเขาไปเติมสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพราะไดสะสมคะแนน
“ถาเติมน้ํามันจะรูสึกเสียดายมากเพราะคิดวาเติมน้ํามันเยอะ ถาไมเติม ปตท. คะแนนก็เสียไปเลย
ฟรีๆ แตถาลงไปซื้อของหรือกาแฟ ก็คงไมรูสึกเสียดายมากเพราะคิดวาไมไดซื้อเยอะ”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
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“เราก็เติม ปตท. ตลอดอยูแลวคงไมไดมีความรูสึกนี้ แตหากเปนเขาไปเติมแลวบัตรสะสมไมไดอันนั้น
จะรูสึกเสียดายมาก เคยไปนั่งรถเพื่อนแลวเพื่อนขาไปเติม ปตท. ตอนนั้นลืมเอาบัตรมารูสึกเสียดายอด
ไดคะแนนฟรีๆ”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
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“ก็ไมไดรูสึก ขนาดนั้นนะ มันจะเปนความรูสึกแบบถาเขาไปแลวไมไดใชบัตรสะสมคงรูสึกเสียดาย
มากกวา”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“เคยน้ํามันจะหมดแลว ขับมาเจอปมเชลลกอนิแตถาขึ้นไปนิดนึงมันเปน ปตท. ก็ขับไป ปตท. ดีกวา
จะไดสะสมคะแนน”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“ไมอะ เราเติมที่ไหนก็ไดทสี่ ะดวก”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“เสียดายดิ เวลาหา ปตท. ไมไดก็เลยเลือกที่จะเติมปมอื่นนิดเดียวพอใหรถวิ่งได แลวไปหา ปตท. เติม
เยอะๆ เคยมีลืมสะสมคะแนนที่อเมซอนรูสึกเสียดายมากเลยถามพนักงานวาเก็บไวไดปะ แตก็ไมได
เคยมีพนักงานบอกนะวาตองทํายังไงแตเหมือนเคารูไมหมดก็เลยบอกเราไมเขาใจ พนักงานมีสวนมาก
เลยที่ไมคอยไมรูเรื่องบัตร ถาในเมืองอะทราบแตนอกเมืองมีสวนเยอะเหมือนกันที่ไมรู”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“ก็เสียดายอะถาเปนเรื่องการเติมน้ํามันเพราะปกติเราก็เติมเต็มถัง เลยถาหา ปตท. ไมไดก็เติมปมอื่น
แตจะเติมประมาน100 - 200 บาท แลวคอยไปหา ปตท. เติม ยิ่งถาเขาไปเติมแลวหาบัตรไมเจอนี่ยิ่ง
เสียดายมากๆเพราะมันเปนสิทธิ์ที่เราสะสมได”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“ไมนะ เพราะสําหรับผมคิดวา Cash Back มันดีกวา ยอมเสียคะแนนเพื่อเอา Cash Back มันคุมกวา
เยอะ”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ไมรสู ึกเลย ก็ยังเติมปม อื่นได”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
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“ตรงไหนมีอะไรก็เขาได แตถามี ปตท. เราจะพยายามเลือก ปตท. กอน จะมีบัตรหรือไมมีบัตรก็ไม
เกี่ยวเพราะเราใชน้ํามันเคาอยูแลว”
(นายธเนศ ทองชาติ)
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“ไมเลยไมเสียดาย ถาเทียบกับเรื่องรายๆที่ไดฟงมา”

(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)

“ก็คงเสียดายนะ อยางเมื่อกอนที่มบี ัตรบางจากก็จะเขาแตบางจาก จนมารูวา ปตท. เติมแลวมันดีกวา
ก็เลยมาใช ปตท. ตอนนี้ถาฉุกเฉินก็จะเลือกเขา ปตท. กับบางจากเพราะเรามีบัตร แตถาเปน ปตท.
จะดีมาก”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“ไมรสู ึกอะไร เฉยๆ เติมปมไหนก็ได”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“เสียดายสิ ก็ตองหาปม ที่มันมีบัตรสะสมคะแนนแตไมไดฟกวาตองเปน ปตท.”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“เสียดาย ตอนนีเ้ วลาน้ํามันหมดหรือจะทานกาแฟผมก็จะตองหา ปตท. เขาตลอด เพราะชอบสะสม
คะแนน”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“มีลมื ใชบัตรสะสมคะแนนเหมือนกัน แตไมเสียดาย”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“ใชบัตรพีทีที บลู การด แทบทุกครั้ง ลืมก็นอยเพราะบัตรอยูกับรถไมไดอยูกับตัว ถาเราเอารถคนอื่น
ไปเราก็จะลืม รูสึกวาเฉยๆถาไมไดใชบัตรเพราะตอนลืมก็ไมใชรถเรา แตถาเปนรถเราคงเสียดาย แต
เขาอเมซอนจะลืมบอยเพราะเราเก็บบัตรไวบนรถ”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“เสียดายสิ เพราะไมงั้นผมก็ไมได Cash Back”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ก็เสียดายนะถาเขาไปเจอปมที่มีเซเวน ถาเปนไปไดก็จะพยายามขับไปปมที่มีจิ๊ฟฟใหเขาเพราะเราจะ
สะสมคะแนนที่จิ๊ฟฟมากกวาเติมน้ํามัน”
(นายทิสา บุญเนาว)
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“ก็เสียดายแตก็ไมมากเทาไหร ถาไมมี ปตท. ก็เติมที่อื่นได”
(นายกมล กาจคะนอง)
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2) รูสึกเชื่อมั่นและไววางใจในการซื้อสินคาและบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเชื่อมั่นและไววางใจในสินคาและ
บริการน้ํามันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หากแตไมไดเกิดจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู
การด แตเปนความเชื่อมั่นที่มีอยูแลวตั้งแตแรก
“เพิ่มขึ้นนิดนึงนะ ประมาณวาแบบเคาก็ใหสิทธิพิเศษกับเรา เราก็อยากเขาไปใชบริการเคามากขึ้น”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“ความเชื่อมั่นและไววางใจมันมีอยูกอนแลวตั้งแตกอนเรามีบัตร เพราะเราก็เห็นวา ปตท. เปนปมที่มี
มาตั้งนานแลว”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“คิดวาบัตรไมไดสรางความเชื่อมั่นเพราะความเชื่อมั่นมันมีมากอนอยูแลว อาจจะเพิ่มแคการดึงดูด
มากขึ้นแคนั้นเอง”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“บัตรหรือสิทธิประโยชนไมไดทําใหไววางใจหรือเชื่อมั่นขึ้นอะ ตอนแรกเรามองยังไงเราก็มองอยางงั้น
อยูดวยความที่ตอนแรกเราก็รูสึกบวกกับ ปตท. อยูแลว เพราะหองน้ําสะอาด บริการอื่นๆก็ดี ปมอื่นๆ
เคาไมมองวาเรื่องนี้สําคัญไง สําหรับคนเดินทางเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยนะ”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“ไมเกี่ยวเลย บัตรก็คือบัตร น้ํามันก็คือน้ํามัน”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“ไมมีสวนนะ ปตท. เคามีความนาเชื่อถืออยูแลว อันนี้มันเหมือนเปนกําไรที่เราไดจาก ปตท.”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“เราเชื่อมั่นใน ปตท. อยูแลวเพราะเคาก็เปนปมของคนไทย แลวก็มี ม านาน บัตรไมไดสงผลใหเรา
เชื่อมั่นมากขึ้น”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
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“เชื่อมั่นใน ปตท. อยูแลวไมไดเกี่ยวกับบัตร”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
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“ไมเลย คือดวยความเปน ปตท. เคามีความนาเชื่อมั่นในแบรนดของเคาอยูแลว”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ไมเลยไมเกี่ยว เพราะเรารูอยูแลววาน้ํามันเคาเปนยังไงเลยเติม ไมเกี่ยวกับบัตรเลย”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“เรื่องน้ํามันเราก็คิดวามันเหมือนๆกันหมดนะ มีหรือไมมีบัตรเราก็เฉยๆ”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“ไมอะ มันเปนเรื่องของคุณภาพน้ํามันมากกวา คือถามีบัตร สะสมคะแนนได แตน้ํามันมันไมเวิรค
จริงๆ เราก็คงตองเปลี่ยน”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“บัตรไมไดมีผลกับความเชื่อมั่นในตัว ปตท. แคทําใหรูสึกวาไดอะไรเพิ่มเติม มากกวาเดิมเทานั้นเอง
เรื่องของคุณภาพน้ํามันของ ปตท. ยังคิดวารถก็ยังคงวิ่งไดปกติแตเวลาเติมปมอื่นก็รูสึกวา รถวิ่งดีขึ้น
เราเลยเติมน้ํามันสลับๆกันไป”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“สินคาของ ปตท. ก็นาไววางใจอยูแลว แมกระทั่งสินคาในจิ๊ฟฟเมื่อกอนไมคอยไดใช เดี๋ยวนี้ใชบอย”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“มันทําใหเราเชื่อมั่นที่จะใชบริการตอไป เพราะวาบัตรสะสมคะแนน ถาเกิดไมมีบัตรพีทีที บลู การด
ผมก็อาจจะเติมปมบางจากบางบางครั้ง”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“การมีบัตรไมไดสรางความเชื่อมั่นใหเราได ที่เราใชเพราะความสะดวกมากกวา”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“เราเชื่อมั่นใน ปตท. อยูแลว เพราะเราใชบริการเคามานานมากแลว”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“คงไมถึงขนาดนั้น เราใชเพราะสิทธิประโยชนมากกวา”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
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“กอนหนานีเ้ ราก็มีเชื่อมั่นและไววางใจใน ปตท. อยูแลว พอมีบัตรใบนี้เสริมมาก็ยงิ่ ดีขึ้น”
(นายทิสา บุญเนาว)
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“บัตรไมมีผลตอความเชื่อมั่นและไววางใจ แตพูดถึงปม ปตท. เคาดูดีกวาปมอื่น ภาพลักษณดูดีกวา
เพราะมีรานนูนนี้ มันดีกวาปมที่มีแตน้ํามันอยางเดียวอยางปม เอสโซมันก็ไมนาเขา แต ปตท. มันก็ยัง
มีปมที่สภาพแยอยูก็มี เปรียบเทียบใหฟงวาถาเราขับรถกลางคืนแลวเราไปเขาปมอยาง ปตท. คน
เยอะแยะสวางไสว กับปมที่มันไมมีคนเงียบๆหงอยๆเราก็ไมอยากเขา สมัยกอนคนจะเขาเติมน้ํามันปม
เจ็ทมากเพราะมันมีจิ๊ฟฟ มีมาตรฐานในการจัดการวางแบบของในปมมันดี พอ ปตท. มาเทค จิ๊ฟฟยังดี
ไมเทาตอนเจ็ททําในเรื่องของการวางของ วางเชลลสินคา”
(นายกมล กาจคะนอง)
3) รูสึกผูกพันกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
ผลจากการสัมภาษณพบวาบัตรพีทีที บลู การด สามารถทําใหกลุมตัวอยางรูสึกผูกพันกับ
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มากขึ้น เพราะจากแตกอนความผูกพันระหวางลูกคากับสถานีบริการน้ํามัน
จะผูกพันในเชิงที่ตองเขาไปใชบริการ การมีสิทธิประโยชนสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนจึงเปนสิ่งที่
ชวยสนับสนุนใหความผูกพันมีเพิ่ม มากขึ้น ในแงที่หากตองเติมน้ํามันก็จะนึกถึงสถานีบริก ารน้ํามัน
ปตท. หรือเปลี่ยนมาเติม ปตท. เปนหลัก
“ก็ถาเปนปมแรกที่จะนึกถึงก็คงเปน ปตท. อะ รูสึกใกลชิดกับ ปตท. มากขึ้นมากกวาการเขาไปเติม
น้ํามันแลวก็ออก”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“คิดวาการมีบัตรมันทําใหเราผูกพันมากขึ้น ถาวัดเปนระดับก็คงประมาณ 2 เพราะมันผูกพันในแงที่
แบบเรานึกถึงเพราะเรามีบัตร แตถึงไมมีบัตรก็นึกถึง ปตท. อยูแลว เอาตรงๆคือบัตรก็ไมไดสงผลอะไร
มากมันเปนผลพลอยไดอะไรประมาณนั้น”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“มันทําใหเราผูกพันกับ ปตท. มากขึ้นนะ รูสึกวาเหมือนเคาเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของ
เรา อยางถาเวลาเขาหางเราก็เ ขาเซนทรัล เพราะมีบัตรเดอะวันการดสะสมแตม นี่ก็ใหความรูสึก
คลายๆกัน ดีกวาเติมน้ํามันแลวไมมีอะไรเลย ก็ยังเติมแลวไดสะสมแตม อยางแฟนเปนผูชายเคาจะไม
ชอบวุนวายเรื่องสะสมแตม เคาก็พยายามจะเขาแต ปตท. พยายามทีจ่ ะหยิบบัตรไปสะสมแตม มีการ
ยื้อยักกันวาจะเอาบัตรของใครสะสม ก็ตลกดีมันทําใหการเติมน้ํามันสนุกขึ้น”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
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“ก็นิดนึงนะ จากการที่เราขับรถอยูแลวน้ํามันจะหมด มันก็จะมีคิดวาถาเลยเชลลขึ้นไปนิดนึงมันเปน
ปตท. ก็ขับไป ปตท. ดีกวานิดนึงมันคงไมหมดหรอกจะไดสะสมคะแนนดวย”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
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“ไมเลย เราผูกพันเพราะมันเปนปม เดียวที่อยูเ สนนั้น”

(นายกษิดิ์เดช นิยม)

“จริงๆแลวผูกพันกับ ปตท. มาตั้งแตแรก แตก็คิดวามันมีผลกับเราแหละ การผูกพันของเราคือการ
ชักชวนคนใหมาใช ปตท. เพราะมีบัตรพีทีที บลู การด”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“ก็เปนไปได เพราะวาจริงๆแลวเราจะคิดอยูเสมอวายังไงก็ตองเติม ปตท. จะไดสะสมคะแนน โดยที่
ไมไดสนใจเงื่อนไขหรือทั้งๆที่ไมรูวาสะสมคะแนนไปทําอะไรไดบาง”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“การมีบัตรก็อาจมีสวนนิดเดียวในการสรางความผูกพันถาอยากใหรูสึกมากกวานี้ก็ควรรวมกับบัตร
เครดิตที่ผมใชแบบนั้นจะรูสึกผูกพันมากกวาเดิม”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“สิทธิประโยชนจ ากบัตรมันไมไดทําใหผูกพันอะ ผมไมเคยคิดวาการมีบัตรสมาชิก ของเคาแลวเรา
จะตองเปนสาวกของแบรนดนั้น”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ไมเลย”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“แนนอนเลยคะวาไมมี ดวยอะไรหลายสิ่งที่มันทําใหเราเกิดทัศนคติในแงลบกับ ปตท. เราก็ไมไดเขาไป
ผูกพันอะไร”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“ก็มีสวนนะ เพราะการสะสมคะแนนมันก็จูงใจใหเราเขาไปใช ปตท. มากขึ้น จากที่เมื่อกอนไมไดคิด
วาฉันตองหา ปตท. เพื่อเติมน้ํามัน แตตอนนี้เปน”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“ไมถึงขนาดผูกพัน”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
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“ผูกพันมากขึ้น ตั้งแตมีบัตรก็ลดการเติมน้ํามันของบางจากลงไปเยอะเลย เพราะสิทธิประโยชนเยอะ
กวาแลวยังใกลบานดวย ปมเยอะ แตกอนก็จะพยายามหาแตบางจาก เดี๋ยวนี้ไมตองแลวเพราะเขา
ปตท. งาย มันมีเยอะ”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
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“ผูกพันมาก อยางเวลาจะเติมน้ํามันก็จะมองหา ปตท. อยางเดียวเปนหลัก เรื่องการสะสมคะแนนมัน
ดึงดูดเราเขาไป”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“การมีบัตรก็ไมไดสรางความผูกพันหรือเปลี่ยนทัศนคติในแงลบของเราได”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“เราก็ผูกพันกับ ปตท. อยูแลวตั้งแตกอนมีบัตรเวลาจะเขาหองน้ําหรือหาอะไรทานก็จะหา ปตท. การ
มีบัตรมันก็ทําใหผูกพันมากขึ้น ในแงที่ไมใชแคเขาไปเติมน้ํามันก็ยังไดสะสมคะแนน ลุนจะเอาคะแนน
ไปใช”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ก็มากขึ้นนะ ก็มันใชเปนประจํา รูสกึ เปนสวนหนึง่ ของ ปตท. ก็มีตรงรับขาวสารนี่แหละ”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ก็มีสวน เพราะมีความรูสึกวาถาจะเติมน้ํามันไป ปตท. ดีกวา เพราะอยางนอยมันก็ไดสะสมคะแนน
บัตรพีทีที บลู การด นี้ดวย เชื่อไหมบัตรพีทีที บลู การด นี่ทําใหคนหันมาเติม ปตท. เยอะขึ้นนะ มี
สวนมากๆเลย เพราะวาเกิดจากการสังเกตคนรอบขางแลวก็ความรูสึกของตัวเราเอง แตกอนผานบาง
จากก็เ ติม บางจากบาง แตพอมีบัตรพีทีที บลู การด ไมเ อาละ ไมเติมละ พยายามจะไปเติม ปตท.
ตลอด เพราะจะคิดวาไป ปตท. ดีกวามีสะสมแตมดวย”
(นายทิสา บุญเนาว)
“อืมผูกพัน คิดถึงเวลาจะเติม ตองหา ปตท. เปนปมแรกกอน เพราะเรามีบัตร จริงๆมันก็เป นเรื่อง
น้ํามันดวยนะ เคยไดยินวาเชลลน้ํามันมันโอเคกวาแตเราใชดีเซลมันไมมีผล เติมปมอะไรก็ไดในเมื่อเรา
มีบัตรนี่ มันมีปม ปตท. ใหเราเขาก็เขาอันนี้ดีกวา คือการมีบัตรมันทําใหการตัดสินใจเติมน้ํามัน มัน
แคบลง มันทําใหมีตัวเลือกตัวเดียว ถาเชลลมีบัตรแบบนี้เหมือนกันแตดีเซลคุณภาพมันเหมือนกันไม
เหมือนเบนซิน หรือคุณภาพน้ํามันมันอาจจะไมเหมือนกันแตเราก็คาดวา ปตท. เปนบริษัทหลักของ
ประเทศมันนาจะดีกวา เราก็เคยไดยินมาวาเชลลน้ํามันมันดีกวาแตเราก็ฟงมาอีกวาเราใชดีเซลมันไม
ตางกัน”
(นายกมล กาจคะนอง)
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2.7.2 ความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรม
1) ชักชวนหรือบอกตอใหผูอื่นสมัครบัตรพีทีที บลู การด
จากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญพรอมที่จะบอกตอใหผูอื่นสมัครเปนสมาชิก
บัตรพีทีที บลู การด หากมีโอกาส ดวยเพราะบัตรสวยและสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางรูสึกวาควรคา
แกการบอกตอมากที่สุดคือ การสะสมคะแนนจากการเติมน้ํามันและการแลกคะแนนดวยเหตุผลที่วา
เวลาเติมสามารถสะสมคะแนนเอาไปเปนสวนลดได ดีกวาไมไดอะไรกลับ มาเลย เพราะน้ํามันเปน
สินคาที่ตองใชอยูเปนประจํา
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“มีแตถายรูปบัตรแลวโพสลง Instagram ของตัวเองเพราะวาบัตรมันสวยเลยอยากอวด เพื่อนเห็ นก็
เลยมาถามวาบัตรอะไรสวยดีนะ ก็บอกไปแควาลองสมัครสิบัตรมันสวยดีนะแคนี้เพื่อนก็ไปสมัครตาม
ไมไดบอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับบัตรเลย”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“ยังไมเคยบอกใหใครสมัคร ถามีคนมาถามคอยบอก ก็คงบอกวาถาเติม ปตท. อยูแลวก็สมัครสิ มี
สะสมคะแนนเอาไปแลกเปนน้ํามันไดดวยนะ”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“มีตอนที่ถายลง Instagram เพราะบัตรมันสวย ชอบ คนอื่นก็จะถามวาทํายังไงเพราะวาบัตรมันสวย
เราก็พรีเซนตเต็มที่ นอกจากนี้ก็มีชวนคนรอบขางอยางพี่สาวกับแฟนเพราะวาเคาก็ใชรถแลวก็มีเติม
ปม ปตท. บางเหมือนกัน จะไดเอาไวสะสมคะแนนดีกวาทิ้งไปเปลาๆ เคาก็สมัครตามเรียบรอยแลว”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“มีพี่ที่ออฟฟศสมัครตามดวยจากการที่เราโพสรูปลง Instagram นี่แหละ เคามาถามวาสมัครที่ไหน
สมัครยังไงเราก็เลยเอาลิ้งเว็บไซตใหเคา แตถาเคาไมมาถามกอนก็คงไมไดชวนใครอะ”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“เคยมีบอกใหเพื่อนสมัครตามประมาณ 2 – 3 คน แตมีเพื่อนสมัครตามแคคนเดียว ตอนบอกก็พูดไป
วาเติมน้ํามันแลวมันไดคะแนนนะ เพราะคิดวาการที่เปนบัตรสะสมคะแนนก็เปนคุณสมบัติที่ดีที่นา
บอกตอแลวอะ เพื่อนก็สมัครตามแตมันใชดเี ซลคะแนนไดนอยมันเลยไมรูจะใชทําไม”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
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“บอกตลอดเจอใครก็บอกทั้งเพื่อนทั้งญาติ จะบอกดวยเหตุผลที่วาจริงๆแลวเราเติมน้ํามันในชีวิตอยู
แลว ก็ส ะสมคะแนนสิ มั นสามารถเปน สวนลดได นะ นอกจากนี้ ก็จ ะมี บ อกตอในแงก วางๆดว ย
อยางเชน พอเราไปกินแลวเจอวารานนี้มีสวนลดเราก็จะถายรูปลง Instagram ละแทกบอกวามารานนี้
ใชบัตรพีทีที บลู การด ลดไดดวย”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
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“ยังไมเคยบอกใหใครสมัครเพราะคิดวาคนคงมีกันหมดแลว แลวก็ไมเคยเอามันมาเปนทอปปคคุยกัน
ดวยความที่เราก็ไมรูสิทธิประโยชนทั้งหมดของมันจริงๆ ก็เลยไมคิดวามันจะพิเศษกวาบัตรอื่นๆยังไง”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“ตั้งแตมีบัตรก็ยังไมเคยแนะนําใหใครมาใช ปตท. เพราะคิดวาการสะสมคะแนนกับสิทธิประโยชนยัง
ไมนาประทับใจพอ แตพอรูวามีสิทธิประโยชนอะไรบางก็ประทับใจขึ้นนะ”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ไมเคยบอกใหใครสมัคร เพราะเปนผูชายดวยมั้งถาจะมีก็นาจะเปนในกลุมผูหญิงมากกวา ถาอธิบาย
งายๆในชีวิตเรามีประมาณ 260 เรื่องอะ ปตท. มันคงเปนแค 0.1 ที่เกี่ยวของกับในชีวิตผม มันไมไดมี
Value ขนาดนั้น แตคิดวาสําหรับ ปตท. มี Value กับผมมากกวาเชลลนะ เพราะการเติมน้ํามันมันก็
แคเติมน้ํามัน แตตางจังหวัดเราไดพักดูดบุหรี่มันมี Value มากกวาเยอะ”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ไมเคยบอกใหใครสมัครเลย มันไมไดสงผลอะไรกับเราจนตองบอกใหใครสมัคร”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“ไมไดบอกหรือแนะนําใครแตก็เห็นคนรอบขางก็พูดถึงละก็สมัครกัน ก็มีหลายๆคนที่รูจักเขาก็สมัคร”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“ตั้งแตใชบัตรมาก็เคยแนะนําใหคนอื่นใชบัตรเหมือนกันวาเปนบัตรสะสมคะแนนใชแลกน้ํามันไดนะ
แลวเพื่อนคนนั้นก็สมัคร แตเคาก็บอกวาบานของเคาใกลบางจากมากกวา แตเคาก็สมัครบัตรไวเผื่อ
ผาน”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“ไมมีเลยฮะ”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“เคยใหลูกสาวสมัครเพราะลูกสาวขับรถประจํา สวนเพื่อนคนอื่นไมไดแนะนํา เพราะแตละคนพอเปด
กระเปาสตางคมาก็เห็นตัวบัตรแลว เพราะตัวเองคิดวาคนสวนใหญถาขับรถก็จะสมัคร ยังไงเราก็เติม
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อยูแลวไมไดเสียหายอะไร ยังไงก็ไดอะไรกลับมา สมัครแลวก็ไมเสียเงิน แตยังไมเคยคุยใหเพื่อนฟงวา
เราเคยซื้อของแลวรับสวนลดเพราะไมคอยรูวาลดอะไรไดบาง แลวก็เคยแนะนําใหญาติกินกาแฟอเม
ซอนบาง วามันอรอย แตสวนใหญแทบไมตองแนะนําเพราะคิดวาสื่อเคาเยอะอยูแลว”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
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“เคยชวนนองสาวใหสมัคร บอกวา ปตท. เคามีบัตรสะสมคะแนน ซึ่งเคาก็ทราบของเคาอยูแลว เคาก็
บอกวาสมัครไปแลว ที่เราบอกใหเคาสมัครก็เพราะวามันไมมีคาใชจายอะไร มีก็ไมเสียหาย เพราะเคา
ก็ไมเก็บคาบัตร”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“ไมเคยแนะนําใครเลย รูส ึกเฉยๆทัง้ เรื่องสิทธิประโยชนแลวก็กับ ปตท.”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“สวนใหญเปนคนในบานก็จะบอกหมด แตคนอื่นเคาคงไปจัดการกันเอง ที่จริงคนที่บานเราก็สมัครให
ทุกคนเลย ก็เอาบัตรประชาชนมาแลวเราก็จัดการใหหมด”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ไมชวน ไมคอยมีเ พื่อน ถามีเพื่อนเติม ปตท. ก็คงไมบอกอะไร มันไมไดดีถึง ขั้นขนาดตองแนะนํา
Cash Back 8% ยังไมไดทําใหประทับใจมากเทาไหร สวนที่บานถาใครใชรถก็จะใหเอาบัตรไป ใชบัตร
รวมกัน คะแนนจะไดเยอะๆ”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ไมเคยบอกใหคนสมัครหรือบอกตอ ถาเปนเพื่อนรวมงานก็ไมนาจะชวนเพราะตัวเองอายุเยอะแลว
กลัวเคาจะมองวาเราอาจจะมีสวนไดสวนเสียกับ ปตท. แตถาเปนแบบครอบครัวพี่นองก็อาจจะบอก”
(นายทิสา บุญเนาว)
“ยังไมเคยบอกใหใครสมัครบัตร”
(นายกมล กาจคะนอง)
2) นึกถึงสินคาและบริการของ ปตท. กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการ
ผลจากการสัมภาษณพบวาสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด สงผลใหกลุมตัวอยาง
สวนใหญนึกถึงสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เปนอันดับแรกเมื่อมีความตองการ แตถาหากน้ํามันใกลหมด
จริงๆ ก็สามารถเขาเติมสถานีบริการน้ํามันอื่นได แตถาหากมีสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ก็จะเลือกเขา
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มากกวาเพราะไดสะสมคะแนน
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“ถาหากฉุกเฉินเจอปมอื่นกอนก็เขาไปเติม แตถาเลือกขอเปน ปตท. ดีกวา เพราะจะสะสมคะแนน
หรืออยางถาคุณตามาใชรถแลวเคาจะไปเติมน้ํามันเราก็จะบอกเลยวาใหเขาไปเติม ปตท. แลวเอาบัตร
ไปใชดวย”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
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“เคยจะเขาบานแลวดูเกณฑเฉลี่ยวาวิ่งไดอีก 30 กิโลแลวลืมเติมน้ํามัน ปตท. ที่ใกลบานที่สุดประมาณ
15 กิโล แถวบานก็มีบางจาก ออกมาจากบานประมาณครึ่งโลก็ถึงบางจากละ แตไมเติม ปดแอรแลว
ก็ขับแบบความเร็ว 60 เพื่อไตมาใหถึง ปตท. ก็อยางที่บอกคือไมอยากเปลี่ยนปมเพราะกลัวเครื่องเสีย
แลวก็อยากสะสมคะแนน ถาเปนเสนทางที่เราไมรูวามีปม ปตท. หรือเปลา ก็หาจากกูเกิ้ลดูวาเสนนี้มี
ปตท. ตรงไหน ไมก็ถามแมเอา แมบอกใหเติมบางจากก็ไมเติม”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“กอนหนาที่จะมีบัตรพีทีที บลู การด ออกมาก็เติม ปตท. อยูแลว ถาจวนตัวก็เติมปมอื่นได แตถา
เลือกไดก็จะหา ปตท. กอน ก็คงตอบวาบัตรไมไดมีผลอะไรเพราะเราก็นึกถึง ปตท. กอนอยูแลวตั้งแต
ยังไมมีบัตรออกมา”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“ถาน้ํามันหมดปมแรกที่นึกถึงก็ยังเปน ปตท. แตไมใชเพราะมีบัตรมีสิทธิประโยชนหรือมีสะสมคะแนน
นะ แตเปนเพราะเวลาเขาปมไมไดแคเขาไปเติมน้ํามันไง บางทีก็เขาไปทําอยางอื่นอยางเซเวน หองน้ํา
ทานกาแฟ แต เรื่องสะสมคะแนนไมไดเปนสิ่งจูงใจใหเขาไปใช”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“การมีบัตรไมไดทําใหนึกถึง ปตท. เปนอันดับแรก แตถามันมี ปตท. ก็เอา ปตท. ดีกวา เพราะมันได
สะสมคะแนน ถาน้ํามันจะหมดแลวคิดวาไมมี ปตท. ก็เติมปมอื่นก็ได”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“ถาน้ํามันหมดไมไดคิดถึงปมอะไรเปนปมแรก แตถาหองน้ําจะนึกถึง ปตท. เพราะหองน้ําสะอาด แต
ถามวาถาน้ํามันหมดใกลอะไรก็เติมไดหมดนะ แตถามี ปตท. ก็เลือก ปตท. ถามันไมมีจริงๆก็จะเติมปม
อื่นแคนิดนึง ใหวิ่งไดแลวคอยไปเติม ปตท. ทีหลังแบบเยอะๆ”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“คือเราไดบัตรมากอนที่จะมีรถขับ พอไดรถมาก็เลยเลือกเติม ปตท. เพราะมีบัตรนี่ละ เพราะฉะนั้น
เวลาน้ํามันหมดเราจะนึกถึง ปตท. กอน”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
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“นึกถึง ปตท. เปนที่แรกอยูแลวเพราะเราเติมน้ํามันเปนประจํา แลวเคามีน้ํามันที่เราตองใช เชน E20
กับ E85 การมีบัตรมันดีกับธุรกิจน้ํามันเหมือนกัน คือมีก็ดี ก็สามารถสรางผูใช เกิดการรับรู อยาง
นอยๆก็อาจนึกถึง ปตท. แตถาไมมีกค็ งไมเปนไร”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
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“โดยสวนตัวถาเวลาน้ํามันหมดแลวปมที่เราจะนึกถึงก็ยังเปนเชลลกับ ปตท. สองอันเทาๆกัน ทั้งๆที่
อยูแถวบานเราเติมเชลลบอยกวา แตความรูสึกของเราคือเวลาออกตางจังหวัดยังไงก็เปน ปตท. กอน
ตอใหมีทุกปมเรียงกันอยูยังไงผมก็เลือกเขา ปตท. อยางแถวบานจะมีปมเชลล 3 ปม ปตท. ปมเดียว
ถาหากสลับกันวา ปตท. มาอยูแทนที่เชลลผมก็คงเติมแต ปตท. แลวละ”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“เราจะพยายามหา ปตท. กอน เพราะมันไมมีปญหากับรถของเรา ถาเราไปเติมน้ํามันปมอื่น การเติม
หลายๆยี่หอไมไดทําใหเครื่องเสียไว ขึ้นอยูกับ วาสารที่เ คาใสในน้ํามัน กับ กลองควบคุม ที่อยูในรถ
เมนบอรดเปนแบบไหน”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“ถาเปนเมื่อกอนคงใชเพราะมันมีรานหลากหลายอยูในปม แตเดี๋ยวนี้ไมแลว เพราะไดยินเรื่องไมดีเคา
มาเยอะ”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“เปนนะ เพราะอยากสะสมคะแนน”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“ไมนะ ในแงสวนตัวแลวถาเรื่องน้ํามันผมชอบเชลลกับเอสโซมากกวา แตถาเปน ปตท. ก็จะนึกถึง
เรื่องสถานที่ เพราะฉะนั้นเวลาเขาปมก็จะนึกถึง 3 ปมนี้"
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“เวลาน้ํามันหมดก็จะนึกถึง ปตท. กับบางจาก เพราะสองปมนี้มีบัตรสะสมคะแนนเหมือนกัน”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“ใช เพราะวาเราอยากสะสมคะแนน และเรารูวามีปมอยูตรงไหนบางเพราะวิ่งเสนทางประจําอยูแลว
ก็มีเวลาขับรถอยูหิวน้ําก็จะเขาไปซื้ออเมซอนซื้อเคกกลับบาน”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
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“ไมเลย ไมไดนึกถึง ปตท. เลย แตเติมเพราะแคมันอยูห นาปากซอยทางเขาบาน ถาอยูที่อื่นเห็นบาง
จากก็เลือกเขาบางจาก”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
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“การมีบัตรทําใหเรานึกถึง ปตท. เปนอันดับแรก เพราะวาเราอยากสะสมคะแนน แตที่จริงกอนที่จะมี
บัตรก็เขา ปตท. เปนประจําอยูแลว”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ตั้งแตมีบัตร ก็ทําใหนกึ ถึง ปตท. เปนอันดับแรก เพราะมันมี Cash Back”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ใช เพราะเวลาออกตางจังหวัด ก็จะเจอแต ปตท. บอยมาก เดนที่สุด แลวก็จะเขา ปตท. ที่มีจิ๊ฟฟ
หรือมีเ ซเวน บางที่ก็มี จิ๊ฟฟเวลาเขาปม ก็จะหาความปลอดภัยเปนหลัก ก็เ นนหาป ม ใหญๆ ใหดู
สะอาดๆ ก็เผื่อแวะเขาหองน้ําดวย พักผอนดวย ตอนนี้ ปตท. เคาทําดูดี มีพื้นที่ตางๆ มีเซเวนใน ปตท.
เกือบทุกที่ เยอะกวาจิ๊ฟฟอีก”
(นายทิสา บุญเนาว)
“มันทําใหเราอยากจะเขาไปเติมแต ปตท. นะ เพราะมันรูส กึ วายังไดอะไรกลับมา”
(นายกมล กาจคะนอง)
3) เขาใชสินคาและบริการในเครือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น
ผลจากการสัมภาษณพบวา สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ในปจจุบันยังไมสงผล
ใหกลุมตัวอยางสวนใหญเกิดการทดลองใชสินคาและบริการอื่นๆ แตเปลี่ยนเปนใชบริการเดิมๆเพิ่ม
มากขึ้นแลวลดการใชบริการของคูแขงรายอื่นนอยลง อาทิเชน เรื่องการเติมน้ํามัน
“การสะสมคะแนนมันทําใหเวลาเติมน้ํามันก็จะเขาแต ปตท. เปนสวนใหญ แตไมไดสงผลใหซื้อของ
อะไรอยางอื่นเพิ่มขึ้น มันสงผลกับเราแคเรื่องเติมน้ํามันอยางเดียว”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“คือปกติก็เติมแตที่ ปตท. อยูแลว ดวยความคิดวากลัวเครื่องเสีย เลยคิดวาบัตรมันไมไดสงผลกับเรา
บัตรไมสงผลใหเขาไปซื้อไปใชอะไรมากขึ้นนะเพราะอเมซอนปกติไมไดกินก็ไมกินเหมือนเดิม”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“พอมีบัตรก็ทําใหเรามีความพยายามที่จะเติมแตน้ํามันของ ปตท. เพราะอยางนอยก็ไมรูหรอกวา
คะแนนเอาไปใชทําอะไรไดบาง แตขอใหไดสะสมคะแนนพอ”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
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“ก็ชวยไดนะแตเราก็เติมประจําอยูแลวมีไวมันก็ไมผิด ก็ไมไดเนนวามีไวจะตองเก็บคะแนน แตพอมี
บัตรมาแลวความอยากเก็บคะแนนมันก็เยอะขึ้น เชนแบบมาเติมน้ํามันก็เออแวะซื้อ อเมซอนดวยละ
กัน”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
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“สิทธิประโยชนของบัตรไมไดอยากทําใหเขาใชมากขึ้น ก็ยังใชเหมือนเดิม”

(นายกษิดิ์เดช นิยม)

“ไมนะการใชยังเหมือนเดิม พฤติกรรมเหมือนเดิม ไมไดมีรานที่เขาบอยขึ้นหรือซื้อเพิ่มขึ้น”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“พอยิ่งรูวามันเอาคะแนนไปแลกเติมน้ํามันได ก็ยิ่งเขาใชมากขึ้น”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“หลังจากมีบัตรก็ใชน้ํามันปกติอยูแลว เพราะปกติก็เติมน้ํามันอยางเดียว ตัวแปรการเติมน้ํามันก็เปน
เรื่องของคุณภาพน้ํามันดวย ถาอยากใหเขา ปตท. บอย ก็ตองมี Cash Back กับธนาคารที่ผมใช
เพราะคนเราใชบัตรเครดิตที่มีอยูแลว คงไมยอมลงทุนเปลี่ยนบัตรเพื่อเติมน้ํามันหรอก อยางเชลลก็ให
ผมอยูแลว”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ไมขนาดนั้น ผมจะเลือกจากความเหมาะสมถาเสนที่ไป ปตท. รถติดผมก็คงไมไป ไปเติม เชลล
ดีกวา”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ไมนะไมเกี่ยว เราใชเปนปกติตามเสนทาง ตามน้ํามันที่เราหมด อาทิตยนึงเติมกี่หนก็ตามนั้น”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“ไมเลย เพราะตั้งแตเราไดยินเรื่องในแงลบของ ปตท. มาหลายอยางเลยทําใหเราเปลี่ยนไปเติมปมอื่น
แทน ก็ยังมีเติม ปตท. อยูบางแตนอยลง”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“พอมีบัตรแลวก็พยายามที่จะเติม ปตท. มากกวาปมอื่น เพราะวาเรามีบัตรจะไดสะสมคะแนน แตถา
เปนอเมซอนถาอยูในหางจะไปทานยี่หออื่นมากกวา เพราะอเมซอนมันใหความรูสึกเหมือนอยูในปม”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
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“การมีบัตรก็ชวยทําใหเราเขาใชปม ปตท. เพิ่มมากขึ้น เพราะวาเราจะไดประโยชนมากกวาเดิม ได
แตมตางๆ”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
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“ใชเลย เมื่อกอนก็มี 2 แหงที่เราเลือก คือ บางจากกับ ปตท. เมื่อกอนยังมีเชลล ไมก็เอสโซบาง ถา
น้ํามันใกลจะหมดเราก็ไมเลือกปม แตยังไงก็อยากใหเปน 2 ปมนี้ แตถาจําเปนจริงๆจะที่ไหนกอนก็ได
แตเติมไมเยอะ ใหพอขับตอไปเติมน้ํามันทั้ง 2 ได ถาเติม ปตท. หรือบางจากก็จะเติมเต็มถังเลย ใน
ความรูสึกบัตรทั้ง 2 ปมก็ดึงเราไดเทาๆกัน แคบางจากเคามีกอน ปตท. จะเติม ปตท. ก็ตอเมื่อน้ํามัน
จะหมด หาบางจากไมไดถึงเขา ปตท. ซื้อกาแฟ พอมีบัตรพีทีที บลู การด ก็เขาบอยขึ้นเยอะ บางจาก
ก็เขานอยลงไปเลย”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“มีสวน หลังจากที่มีบัตรพีทีที บลู การด ก็เติม ปตท. มากขึ้น ถึงแมจะเจอปมที่เติมเองไดแลวถูกกวา
30 สตางค แตเราก็เติม ปตท. เพราะไดสะสมคะแนน พยายามที่จะสะสมคะแนนเพื่อจะแลกอเมซอน
บางจากเคาก็มีบัตรแตเสียคาสมัคร ก็เลยเลือกที่จะไมสมัคร พอเริ่มมีบัตรของ ปตท. ก็เติมแต ปตท.
อยางเดียวเลย”
(นางสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“มันก็ไมใชอะ เราเติม ปตท. เพราะมันอยูปากซอยทางเขาบาน อเมซอนก็คงไมเขาไปใชเพราะเราไม
ทานกาแฟ ถึงรูวาสะสมคะแนนไดก็ไมใชอยูดี เพราะถาจะกินน้ําก็หาเอาในเซเวนหรือจิ๊ฟฟดีกวา”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“ไมใช เราก็ใชของทีเ่ ราใชปกติอยูแลว น้ํามันเราก็เติมเทาเดิม กาแฟเราก็กินอยูแลว”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ใช เพราะการมีบัตรพีทที ี บลู การด ทําใหเวลาใชรวมกับบัตร UOB แลวได Cash Back เพิ่มอีก
3%”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ปจจุบันนี้เวลาเขาจิ๊ฟฟก็จะเติมน้ํามันดวย ซึ่งแตกอนจะเขาแคจิ๊ฟฟกับพวกหองน้ําแคนั้น แลวพอมี
บัตรก็ใชJจิ๊ฟฟเพิ่มมากขึ้นเพราะ มีสวนลดของจิ๊ฟฟอยู เชน ซื้อ1แถม1 แลวก็สะสมแตมดวย สวนอเม
ซอนแคบางครั้งเวลาออกตางจังหวัด”
(นายทิสา บุญเนาว)
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“เพิ่มขึ้น คือแถวบานก็มีหลายปมใหเลือกเติม แตพอมีบัตรพีทีที บลู การด ก็เลยเขาเติมแต ปตท.
ดีกวา ไดสะสมคะแนนดวย”
(นายกมล กาจคะนอง)
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4) มีการเติมน้ํามันจากสถานีบริการรายอื่นเพิ่มขึ้นหรือนอยลง
ผลจากการสัมภาษณพบวาสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหกลุมตัวอยางมี
การเขาใชสถานีบริการรายอื่นลดนอยลง แตถาหากไมพบสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ก็ยังเขาใชของที่
อื่นได แตถาหากเลือกไดจะเลือกเปน ปตท. มากกวา
“คือถาน้ํามันไมใกลหมดจริงๆ ก็จะมาเติม ปตท. ก็จะมีเติมปมอื่นบางถาฉุกเฉินเจอปมอื่นกอนก็เขาไป
เติมแตถาเลือกไดยังไงก็ขอเปน ปตท. ดีกวา”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“ไมเคยเติมปมอื่นตั้งแตซื้อรถมาอยูแลว เพราะคิดวาน้ํามันแตละปมไมเหมือนกัน ถาเติมหลายๆที่จะ
ทําใหเครื่องเสีย”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“ก็มี แลวแตความสะดวก ถาไปตางจังหวัดหา ปตท. ไมได ก็จําเปนตองเติมปม อื่น”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“ก็มีนะเวลาฉุก เฉินหา ปตท. ไมได แตก็ยัง เติม ปตท. เยอะกวาอยูดี บัตรมันก็มีสวนชวยใหเ รา
อยากจะเขาแต ปตท. เพื่อสะสมคะแนน”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“คือพักหลังๆมาเริ่ม ไมไดใชบัตรแลวเพราะเจอปญหาสะสมคะแนนไมไดบอย แตก็ยังเขาใช ปตท.
ตามปกติ เพราะฉะนั้นบัตรมันก็ไมไดสงผลใหเราจะเขาแต ปตท. อยางเดียว คะแนนจะสะสมหรือไม
สะสมก็ได คือตอนนี้ ปตท. มันเปนทางผานก็เลยเติมเปนประจํา ถาน้ํามันใกลจะหมดก็เติมปมอื่นได
ตอนนี้ก็มีเติมปมอื่นบางแตนอยเพราะเสนที่วิ่งมีแต ปตท.”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“ปกติเติม ปตท. อยูแลว เวลาฉุกเฉินน้ํามันจะหมดกลางทางจริงๆเราก็ไมไดฟกอะไร แตก็จะเติมปม
อื่นแคนิดเดียว เพื่อใหพอขับไดแลวมาเติม ปตท. เยอะๆ เพราะจะสะสมคะแนน”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
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“ตอนนี้เดือนนึงก็มีเติมปมอื่นบางแตสวนใหญจะเปน ปตท. เพราะอยากสะสมคะแนนเอาไปแลกเปน
น้ํามัน”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

“ตอนนี้เติมอยู 2 ปม คือ ไมเ ชลลก็ ปตท. เพราะวามันเปนเสนทางผาน เชลลเติมเพราะวามันมี
โปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต สวนเรื่องคุณภาพน้ํามันสําหรับ ปตท. ก็คิดวามันนาจะดี สวนของเชลล
คิดวาไมมีขอกังขาเลย น้ํามันมันดีอยูแลว เติมแลวเครื่องมันเรงดี”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ก็ยังมีเติมเชลล บางครั้ง มากกวา ปตท. ดวยซ้ํา เพราะถาจะเติม ปตท. มันตองขับเลยบานขึ้นไปเติม
แลวตองวนรถกลับแลวเสนนั้นรถก็ติดมาก แตเชลลถึงกอนบาน พอเปนแบบนั้นก็เลยไดเติมเชลลเยอะ
กวา แตถาออกตางจังหวัด จะเปน ปตท. อยางเดียว”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ตรงไหนมีอะไรก็เขาได แตถามี ปตท. เราจะพยายามเลือก ปตท. กอน จะมีบัตรหรือไมมีบัตรก็ไม
เกี่ยวเพราะเราใชนํามันเคาอยูแลว”
(นายธเนศ ทองชาติ)
“เรียกไดวาบัตรไมไดดึงใหเราอยูกับ ปตท. ไดเลยดีกวา พอเราไดยินเรื่องของ ปตท. มาเยอะๆหลังเรา
มีบัตรพีทีที บลู การด แตก็ไมสนใจอะไร ก็เปลี่ยนเลยดีกวา”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
“กอนหนานี้มีบัตรบางจากเหมือนกัน เริ่มสมัครบัตรบางจากกอนเพราะมันใกลบาน แตหลังๆ รูส กึ เติม
บางจากแลวรถมันหนวงๆ ก็เลยลองเปลี่ยนมาเติม ปตท. แลวมันไมมีปญหาเลยเติมเรื่อยๆ คิดวาที่
เปลี่ยนมาเติม ปตท. มันเปนเพราะเรื่องคุณภาพน้ํามันมากกวาเรื่องบัตร”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“หลังจากมีบัตรก็ไมไดเติม ปตท. ที่เดียว ในแงสวนตัวแลวถาเรื่องน้ํามันผมชอบเชลลกับเอสโซมาก
กวา”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“ก็ใชบางจากกับ ปตท. ควบคูกันไป แตวาเขาใชบางจากนอยลง”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
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“เมื่อกอนเติมเอสโซกับบางจาก เพราะเคาจะมีแจกน้ําก็เคยเขาไปใชอยู แตพอมีบัตรพีทีที บลู การด
ก็เขาแตปม ปตท. เพราะเห็นวาการสะสมคะแนนมันดีกวาไดน้ํา”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
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“เราก็เติมเทาเดิมนะ อยูที่ความสะดวกของเรามากกวา”

(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)

“ก็ยังมีเติมอยู 2 ปม ถาระหวางทางน้ํามันหมดก็จะเลือก ปตท. ไมก็บางจาก เพราะมีสะสมคะแนนทั้ง
คู”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ก็ไมไดเติมปมอื่นเลย เพราะมันมี Cash Back ถาใชกับบัตร UOB แตถาหาก Cash Back มันหมด
โปรโมชั่นไป ผมก็คงกลับไปเติมบางจากเอาของแถม”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“นอยมาก เพราะเราสมัครตัวบัตรพีทีที บลู การด แลวเราก็อยากสะสมแตม และอีกอยางคือพอเขา
ไปเติม ปตท. ก็มีรานกาแฟคาเฟอเมซอน มีรานจิ๊ฟฟซึ่งพอเรามีบัตรเราก็จะไดโปรโมชั่นจากจิ๊ฟฟ
อยางซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เราก็เลยเขาใชบริการมากขึ้น”
(นายทิสา บุญเนาว)
“กอนหนานี้ก็มีเติม ปตท. เชลล บางจาก คาลเท็กซ เพราะมันอยูแถวๆบาน แตปจจุบันเติมแต ปตท.
ตั้งแตมีบัตรไมไดเติมปมอื่นเลย”
(นายกมล กาจคะนอง)
5) ยินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับสินคาและบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)แม
จะตองจายในราคาทีส่ ูงกวาบริษัทอื่น
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญยังคงเติมสถานีบริการน้ํามันตอไปหากมี
ราคาสูงกวาบริษัทอื่น แตไมไดเปนผลมาจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด หากแตกลุม
ตัวอยาง ยังยึดถือความสะดวกสบายเปนหลัก
“ก็ยังเติมตอนะ เพราะเรายึดปม ใกลบานเปนหลัก ถามวาเกีย่ วกับบัตรไหม คิดวาไม”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“ถาเปนน้ํามันคงยอม แตถาเปนของในจิ๊ฟฟไมยอม”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
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“ในเรื่องราคาน้ํามันคิดเอาไวอยูแลววา ปตท. ไมมีทางแพงกวาปมอื่นแนนอน เพราะสวนใหญ ปตท.
เคาจะประกาศขึ้นราคาน้ํามันกอนเจาอื่น เพราะ ปตท .เปนเจาใหญ แตพอถึงเวลาปมอื่นจะขึ้นราคา
กอน ปตท. จะขึ้นราคาตามทีหลัง มันมีชวงเวลาที่ลูกคา ปตท. จะไดเปรียบปมอื่นอยูวันหรือสองวัน
แตถาราคาแพงกวาแบบหลักสตางคก็ยังคงเลือกเติม ปตท. แหละ”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
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“เศษสตางคตางกันไมคอยสนใจ ถาถึงขั้นแพงกวาบาทนึงก็คงเปลี่ยนที่ละอะ น้ํามันมันก็หายไปเยอะ
อยูนะถาถึงขั้นนั้น”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
“ ก็ถาขึ้นไมมากก็จะยังยึดความสะดวกไวกอน แตถาขึ้นมา 1 – 2 บาท ก็คงเปลี่ยนที่”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
“คิดวา ปตท. ไมนาจะแพงกวาปมอื่นไดนะ จริงๆแลว ถา ปตท. ขึ้นปมอื่นก็ตองขึ้นดวย ถาขึ้นจริงๆก็
ยังคงเติมตอไป”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“คงแลวแตสะดวกมากกวา บัตรคงไมเกี่ยว เพราะเพิ่ม 50 สตางคหรือบาทนึงก็ไมไดมีผลอะไรกับเรา
มากมาย เพราะเราเปนผูหญิงไมคอยไดสนใจ เรื่องแบบนี้ คือเปนคนไมไดมีทฤษฎีในการใชชีวิตอะไร
มากมายเนนความสะดวกสบายมากกวา”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“ถา ปตท. ราคาเพิ่มขึ้นแลวยังไมมี Cash Back กับบัตรเครดิตใหผม ผมก็คงไปเติมแตเชลลแลวละ
เพราะมันก็มีคาเทากัน”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ก็คงเติมแหละ แตไมใชเพราะมีบัตรหรืออะไร เราสะดวกเขาปมไหนก็เขา ราคาน้ํามันมันไมนาแพง
กวากันมากมาย ก็เปนเรื่องของการจราจรเหมือนเดิม ถารถฝงเชลลติดก็จะไปเติม ปตท. ถาฝงไป
ปตท. ติดก็เติมเชลล”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ก็ถาไมแพงมากอยางเศษสตางคหรือบาทนึงก็ยังเฉยๆ เพราะเราคํานึงถึงคุณภาพน้ํามัน วาน้ํามัน
อะไรเติมแลวเขากับรถเราได”
(นายธเนศ ทองชาติ)
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“บอกตรงๆวาเเมราคาจะขึ้นจะลงก็ไมคอยไดสนใจ คือเราก็มองวาเปนน้ํามันเหมือนกันและเราก็ตอง
ใช คือมันจะแพงขึ้นวันนี้บาทพรุงนี้สองบาท แตยังไงเราก็ตองเติมไง ก็เลยเลือกที่วาไมตองไปโฟกัส
มันดีกวาปวดหัว ยังไงมันก็ตองใชอยูดี ไมตองมานัง่ ติดตามวาวันพรุงนีน้ ้ํามันลดและคืนนี้ตองไปเติม”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)
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“ถาราคาน้ํามันของ ปตท. สูงขึ้นจนรูสึกได อาจจะไปใชบางจาก แตทราบมาวา เวลาน้ํามันจะขึ้นปม
ปตท. จะเปนปมสุดทายที่จะขึ้นราคา แตมันก็เปนสาเหตุที่ทําใหรถติดในปม”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“บัตรคงไมมผี ลอะไร ปกติผมก็เติมตามความสะดวกอยูแลว ถาตองเติม ปตท. ก็เติมได”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“อาจจะเปลี่ยนไปเติมบางจากเลย”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“ก็คงเติม ปตท. เหมือนเดิม เพราะถาเกิดขึ้นอีกลิตรละ 50 สตางคมันก็มีผลแตไมเปนปญหา แตถา
หางกัน 1 บาทก็คงคิดอีกที แตก็ไมไดรูสึกวาเราตองเปลี่ยนทันที”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“ไมหรอก ที่เราเติม ปตท. เพราะมันใกลบานมากกวา”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“ก็คงจะเติม ปตท. เหมือนเดิม เพราะเราใชบริการเคามานาน ไมเกี่ยวกับบัตร”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ก็ตองคํานวณดูวาอันไหนคุมกวากัน อยางตอนนี้ผมมี Cash-Back จาก UOB อยู ก็ไมไดมีปญหา
อะไรถาราคาจะแพงขึ้น”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“ตอนนี้ดีเซลของเชลลเหมือนจะแพงกวาอยูนิดนึง ถา ปตท. แพงขึ้นจากเดิมหรือเทาเชลลก็คงเติม
เหมือนเดิมเพราะถา ปตท. เพิ่ม ปมอื่นก็คงเพิ่มเหมือนกัน บัตรมันก็ยังเปนสวนหนึ่งที่ยังทําใหเขาอยู
นะเพราะถาไมมีก็คงจะเติมปมไหนก็ได กอนหนาที่จะมีบัตรเราก็เคยเลือกเขาปมที่มีของแถมนะแต
สําหรับตอนนี้เรื่องของแถมมันไมคอยมีผลแลว”
(นายกมล กาจคะนอง)
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“ตอนนีผ้ มใชบัตร UOB คูกับบัตรพีทีที บลู การด แลวมันได Cash Back 8% ถึงแพงขึ้นผมก็ยังเติม
ถาไมมCี ash-Back ผมก็ยังเติมอยูดีแตอาจะเปนเพราะความสะดวก”
(นายทิสา บุญเนาว)
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6) พฤติกรรมการเปนผูสนับสนุน เมื่อมีคนกลาวถึง ปตท. ในแงที่ไมดี
ผลจากการสัมภาษณพบวาสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ไมไดสงผลใหกลุมสวน
ใหญตัวอยางพูดแกไขความขาใจผิดเมื่อมีคนพูดถึง ปตท. ในแงที่ไมดี เพราะ ทั้งนี้เพราะมีปจจัยดาน
อื่นๆ เชน เรื่องการเมือง แตหากเปนเรื่องคุณภาพน้ํามัน กลุมตัวอยางสวนใหญก็พรอมที่จะพูดแกไข
“ไมเคยไดยินคนพูดถึง ปตท. ในทางที่ไมดี แตถาหากไดยินก็คงเฉยๆเราก็เติมของเราเคาพูดยังไงก็
เรื่องของเคา คงไมไปพูดแกอะไรเพราะไมอยากทะเลาะหรือเถียงกัน”
(นายพรเทพ เรืองสุข)
“ก็เคยไดยินเคยอานขาวลือเกี่ยวกับ ปตท. แบบเรื่องการเมือง เรื่องราคา แตก็ไมไดรูสึกแบบที่ไดยิน
มาอะ เพราะมันเปนสิทธิ์ของเรา เราเชื่อวามันเปนของรัฐถามันจะถูกมันตองถูก ไมไดคิดวามันจะแพง
กวาที่อื่น ถาไดยินเพื่อนมาพูดหรือใครมาพูดวาน้ํามันไมดีก็คงแยงไปวามันก็คงเปนเพราะเครื่องของ
คุณมากกวา เพราะเราขับมันก็ไมเปนอะไร”
(นางสาวภัทรพร รัตนภิรมย)
“ถาในเรื่องของผลิตภัณฑ คุณภาพ เราก็คอนขางจะบวก แตถาคิดในแงลบขององคกรเราจะนึกถึง
เรื่องเกี่ยวกับการเมือง การคอรรัปชั่น ตอนน้ํามันรั่วเราก็เห็นความพยายามที่จะฟนฟู พยายามสราง
หนังโฆษณาเชิญชวนคนใหกลับไปเที่ยวเกาะเสม็ด แตไมเห็นดวยกับการที่เคารีบออกมาปลอยขาววา
ไมมีคราบน้ํามันเหลือแลว เพราะตางประเทศเคาใชเวลาหลายเดือนเปนปๆกวาจะกําจัดหมด เลย
สงสัยวาโกหกหรือเปลา รูสึกวาถาเปนปมอื่นก็คงโดนเละมากกวานี้ แตสวนตัวคิดวามันเปนอุบัติเหตุ
เคาก็คงไมอยากใหเกิด เคยพูดกับเพื่อนในเรื่องนี้เหมือนกันแตเปนแงที่วา สงสารคนเกาะเสม็ดแคนั้น
ถามีคนดา ปตท. ในเรื่องนี้ก็ใหเคาดาไปเถอะ เราก็พยายามทําตัวเปนกลาง ไมอยากเอาตัวเขาไปแลก
เพราะรูสึกวาเปนอุบัติเหตุ แต ปตท. ก็เปนบริษัทใหญไมนาทําใหเกิดเหตุแบบขึ้นมาได”
(นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร)
“ตอนนี้ใชน้ํามัน ปตท. มันก็โอเคนะ แตตอนนี้เริ่มมีคนที่ ทํางานอยูในวงการมาบอกวาน้ํามันเชลล
ดีกวา แตก็ไมไดคิดจะเปลี่ยนเพราะปมเชลลหายาก แตถาฉุกเฉินก็อาจจะเติม หรืออยางตอนน้ํามันรั่ว
ก็รูสึกวาทําไมเคาออกมาพูดอีกอยางแตจริงๆแลวมันเปนอีกอยาง แตก็เห็นวาเคาพยายามปรับปรุงให
ดีขึ้น ถาถามวามองแบรนดเคาเปนที่หนึ่งเรื่องน้ํามันอยูไหม ก็ยังมองวาเปนอยางนั้นอยู เวลามีใครพูด
อะไรใหฟงเราก็ฟงเฉยๆ มันก็เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองมีคนไมชอบ ก็ไมไดพูดหรือแยงอะไรที่เคาพูด
มาเพราะไมอยากไปทะเลาะกับเคา แลวที่เคาพูดมาก็ไมไดมีผลกับเราอยูดี”
(นางสาวสุปราณี ไผงาม)
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“เคยไดยินคนพูดวา ปตท. ไมดี รถเครื่องไมแรงบาง บางทีมันก็เปนเหตุผลสวนตัวของพวกเคาเอง แต
มันก็ไมมีผลตอความคิดเราอะ ก็มีพูดกลับไปบางวาเราเติมอยูมันก็ปกตินะ คือคิดวายังไงมันก็ใกลเคียง
กันแหละมันไมนาจะแตกตางกันมาก เคาก็มีแยงกลับมาเราก็ตอบไปวาหรอเราไมเห็นเคยรูสึกเลย”
(นายกษิดิ์เดช นิยม)
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“เคยไดยินทํานองวาน้ํามัน ปตท. ไมดี ก็ถามเคาวาคําวาไมดีคือไมดียังไง ตรงไหนหรอ อะไรที่ทําให
รูสึกวามันไมดี มันไมนาจะไมดีนะเพราะทุกอยางก็ผานกระบวนการตางๆมาแลว คิดมากไปหรือเปลา
เพราะตั้งแตใชมายังไมเคยเจอปญหาเลย”
(นางสาวชวิศา วงษบัณฑิตย)
“ก็มีเคยไดยินเรื่องเกี่ยวกับการเมือง แตมันก็ไมไดเกี่ยวกับเราอยูดี สมมติวามีคนมาพูดวาน้ํามันไมดี
ก็ไมไดมผี ลอะไรกับเราอีกอะ น้ํามันมันไมมีผลตอชีวิตมาก จะดีไมดีมันก็แคน้ํามัน เราแคเติมน้ํามัน
เพื่อใหรถวิ่งได อาจจะมีพูดแตก็ไมไดแยงถึงเรื่องคุณภาพ คงพูดแคมันก็แคน้ํามันปะ คงไมเอาทฤษฎี
มาแยง”
(นางสาวนภาวรรณ ทรัพยสาร)
“คงไมพูด เพราะมันไมใชธุระของเรา เราจะเติมก็สิทธิ์ของเรา แตพอเวลาไดยินมาวาน้ํามันปมอื่น
ดีกวาก็ไปลองนะ อยางลาสุดไดยินมาวาวา E85ของบางจากดีกวา แตมันไกลจากบานหนอย เคยลอง
E85 ของบางจากดูแลวก็คิดวาดีกวา ปตท. ตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มเปลี่ยนไปใชของบางจากแทนแลว”
(นายอัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย)
“ก็เคยไดยินมา แตก็ไมไดพูดอะไร”
(นายนําพล ฉันทธนากร)
“ก็มีเคยไดยินเคาบอกวาเชลลน้ํามันดีกวา แตเราคลุกคลีอยูในวงการน้ํามันไง คนที่เติมเชลลสวนใหญ
เคาจะเติมน้ํามันเกรดดีของเชลลนั่นคือ วี พาวเวอร ทั้งเบนซินและดีเซลจะแรง แตวามันใสสารหนวง
ไวไมใหมันเผาไหมไดเร็ว มันดีสําหรับรถบางประเภท อยางรถที่ตองใสคาออกเทนที่สูงที่สุด เพราะมัน
จะเพิ่มคาออกเทนใหเครื่อง แต ปตท. ใชสารฟชชั่นโมดิฟายเออรทําใหเครื่องสะอาด เพิ่มการจุด
ระเบิดไดดีขึ้น เปรียบเทียบสองตัวถาคนทั่วไปก็เชลลแรงกวาแนนอน แตการกินน้ํามันของวี พาวเวอร
มันเยอะกวาแกสโซฮอล 95 เพราะฉะนั้นคนที่เคาเติมวี พาวเวอร ของเชลลเคาก็จะวาเครื่องแรงกวา
ตอนนี้เติมแกสโซฮอล 95 คาออกเทนมันใชได คอมพิวเตอรในเครื่องมันไมรวน แตคนที่เติม ปตท.
กลุมแกสโซฮอล 95 เคาก็จะวาของเคาแรงกวาเพราะฉะนั้นไมมีอะไรถูกตองครับมันเกิดจากความรูสึก
คน”
(นายธเนศ ทองชาติ)
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“ก็มีนะเราก็รับฟง แตก็คิดกอนวาเปนไปไดแคไหน เดี๋ยวนี้ชองทางขาวสารก็เยอะ เราก็ตองดูและก็คิด
กอน แตก็มีขาวการเมืองที่เราก็เห็นดวยเหมือนกันก็เลยไมพูดแกอะไรให แตมันก็ส งผลใหเราเขาใช
ปตท. นอยลง เรื่องคุณภาพน้ํามันเคยไดยินวาปมเชลลน้ํามันดีกวา แตบอกตรงๆวาไมเคยไดสนใจเลย
เพราะใชมาแลวรูสึกมันเหมือนกัน”
(นางสาวสุชาตินจิ ชางสมบูรณ)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

“เคยไดยินเหมือนกันเรื่องปญหาทางการเมืองบาง น้ํามัน ปตท. ไมดีบาง เคาบอกวา เชลลน้ํามันดีกวา
แตสวนตัวยังไมเคยลองเชลล เลยไมรูวาเปนยังไง ก็เคยคิดอยากลองเชลลเหมือนกัน แตปมหายากกวา
ราคาก็สูงกวาดวย แตตอนเพื่อนบอกเราก็ยังรูสึกเฉยๆ เพราะเรารูสึกวา น้ํามัน ปตท. ก็ไมมีปญหา
อะไร เคยพูดกับเพื่อนเหมือนกันวาตั้งแตใชมามันก็ไมมีปญหาอะไรนะ”
(นางสาวหทัยชนก ชีวโมกข)
“คงไม เพราะมันไมใชเรื่องของผม”
(นายปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา)
“ไมเคย เคยไดยินก็แคตางจังหวัดคนเยอะแคนั้น แตถามีคนเคยพูดวาน้ํามันไมดี ก็อาจจะพูดแยงวา
ตัวเองเติมประจําไมมีปญหาอะไรเลย คิดวา แลวแตปมแตละที่มากกวา”
(นางพนิดา ทองวิลาศ)
“เคยไดยินเรื่องน้ํามันของ ปตท. ไมดีอยูเหมือนกันในเว็บไซตพันทิพย มันเปนเรื่องใหญนะแตเราไมรู
วาขอเท็จจริงมันเปนยังไง เรื่องการเมืองก็มีมันก็ไมไดไกลตัวเรามากแตเราก็เฉยๆอะ ถาคนอื่นมาพูด
ใหฟงก็คงแครับฟงเฉยๆ ไมไดแกไขอะไรให เพราะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเปลาๆ”
(นายสุพจน โสภณดิเรกรัตน)
“เราก็ไมไปปกปองแทนเคาหรอก ขนาดเราเองยังมีทัศนคติในแงลบเลย”
(นางแสนสุข บูรพาอภินันท)
“ถามีคนใหขาว ปตท. แงลบเราก็จะบอกเคาในแงทเี่ รารูหรือเปนความจริงมากกวา”
(นางสาวจิราภา วิริยะสัทธา)
“ก็ที่ใชอยูก็ดีนะไมมีปญหา ถามีนาจะเปนเรื่องการเมืองมากกวา เฉยๆกับเรื่องแบบนี้”
(นายสิทธิชัย ประสานวงศ)
“หากเปนเรื่องคุณภาพน้ํามัน ก็อาจจะแยงแตถาไมใชคนสนิทก็คงไมพูด เพราะไมอยากไปเถียงกับคน
อื่น แตถาเปนเรื่องอื่นๆ ก็ขอไมยุงไมพูดดีกวา”
(นายทิสา บุญเนาว)
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“ไมเคย เราไมเคยมีความรูมากอนไง เพียงแตวาเวลามีสองขอมูลวาน้ํามันบริษัทอื่นดีกวาแตเราใช
ดีเซลมันไมมีผลหรอกแตละปมมันก็เหมือนกัน กอนหนานี้ขับรถเกงก็เติมแตเชลลตลอด พอเติม ปตท.
มันเรงไมขึ้น”
(นายกมล กาจคะนอง)
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สวนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

1. ผลจากการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากการสํารวจโดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง
ผูซึ่งเปนลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 คน ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS for
Windows ซึ่งแบบสอบถามมีการจําแนกออกเปน 2 ชุดตามกลุมตัวอยางที่กําหนดไว ดังนี้
1.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
1.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
1.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
เปนผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุม ตัวอยางผูที่ เ ปน
ลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเปนผูถือบัตรพีทีที บลู การด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
จํานวน 50 คน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเปน 5 สวนไดดังนี้
1.1.1 คําถามเกี่ยวกับการสมัครบัตรพีทีที บลู การด
1.1.2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
1.1.3 คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู
การด
1.1.4 คําถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
1.1.5 คําถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
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1.1.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการสมัครบัตรพีทีที บลู การด ของกลุมตัวอยาง
1) เหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด (ตอบได
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มากกวา 1)
ตารางที่ 4-1

แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามเหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
เหตุผลที่ทําใหสมัครสมาชิก

เห็นจากสื่อโฆษณา
เพื่อนแนะนํา
พนักงานที่สถานีบริการแนะนํา
เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจํา
ชอบซื้อเครื่องดื่มที่รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
ชอบซื้อสินคาที่รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
สิทธิประโยชนนาสนใจ
รูสึกวาสิทธิประโยชนที่ไดรับคุมคา
ชอบสะสมบัตรประเภทนี้อยูแลว
อื่นๆ

จํานวน
25
12
2
31
26
7
19
10
6
1

รอยละ
50
24
4
62
52
14
38
20
12
2

จากตารางที่ 4-1 พบวา เหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที
บลู การด คือ เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจํา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือ ชอบซื้อ
เครื่องดื่มที่รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 52 และอันดับที่
สามคือ เห็นจากสื่อโฆษณาจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50
1.1.2 ผลวิจัยเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท.
1) สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเขาใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1)
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ตารางที่ 4-2

แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
สินคาและบริการ
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เติมน้ํามัน
รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
รานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven)
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation )
รานอาหาร
รานขนม
หองน้ํา

จํานวน
50
46
34
44
4
29
15
40

รอยละ
100
92
68
88
8
58
30
80

จากตารางที่ 4-2 พบวา สินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่กลุมตัวอยางสวน
ใหญเขาใชบริการมากที่สุดคือ เติมน้ํามัน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ รานกาแฟ
คาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 92 และอันดับที่สามคือ รานสะดวก
ซื้อเซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven) จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 88
สินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่กลุมตัวอยางเขาใชบริการนอยที่สุด พบวา
เปนศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) จํานวน 4 คน คิดเปนรอย
ละ 8
2) สินคาและบริการที่กลุม ตัวอยางเขาใชบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก โดย
หมายเลข 1 คือใชมากเปนอันดับ 1 /หมายเลข 2 คือใชมากเปนอันดับ 2 /หมายเลข 3 คือใชมากเปน
อันดับ 3
ตารางที่ 4-3
แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามสินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเรียงลําดับ
สินคาและบริการ
เติมน้ํามัน
รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
รานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven)
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น
รานอาหาร
รานขนม
หองน้ํา

อันดับ 1
รอย
จํานวน
ละ
27
54
12
24
2
4
2
4
0
0
1
2
0
0
6
12

อันดับ 2
รอย
จํานวน
ละ
15
30
17
34
1
2
8
16
0
0
2
4
0
0
7
14

อันดับ3
รอย
จํานวน
ละ
6
12
9
18
6
12
12
24
1
2
5
10
0
0
11
22
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จากตารางที่ 4.3 พบวา สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเลือกใหเปนสินคาและบริการที่
กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใชมากเปนอันดับหนึ่งคือ เติมน้ํามัน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 54 เขา
ใชมากเปนอันดับสองคือ รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ
34 และเขาใชมากเปนอันดับสามคือ รานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven) จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 24
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1.1.3 ผลวิจัยเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู

การด

ตารางที่ 4-4

1) การรับรูชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ในการรับรูชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ตามชองทาง
การสื่อสารสิทธิประโยชน

รับรูชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
ชองทางเว็บไซต www.pttbluesociety.com
ชองทางเฟซบุค PTT Blue Society
ชองทางแอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
ผลสรุปโดยรวม

จํานวน

รอยละ

33
23
18
24.67

66
46
36
49.34

จากตารางที่ 4-4 พบวา ชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางรับรูโดยรวมคิด
เปนรอยละ 49.34 อันดับหนึ่งคือ ชองทางเว็บไซต จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือ
ชองทางเฟซบุค จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 46 และชองทางแอพพลิเคชั่นจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 36
ตารางที่ 4-5

2) ความพึงพอใจชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชนบัตรพีที
ที บลู การด ของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตามชองทางการ
สื่อสารสิทธิประโยชน

ความพึงพอใจชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
ชองทางเว็บไซต www.pttbluesociety.com
ชองทางเฟซบุค PTT Blue Society
ชองทางแอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
ผลสรุปโดยรวม

คาเฉลี่ย
3.30
3.02
3.16
3.16

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4-5 พบวาชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และพบวาชองทางการสื่อสารสิท ธิ
ประโยชนที่ก ลุม ตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด อันดับ แรกคือ ชองทางเว็บ ไซต มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.30
รองลงมาคือ ชองทางแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.16 และอันดับสุดทายคือ ชองทางเฟซบุค มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.02
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ตารางที่ 4-6

3) การรับรูสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ใน
การรับรูสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ตามสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที
บลู การด

การรับรูสิทธิประโยชน
1. การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
2.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.
3.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
4.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
5.การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง พีทีที
ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
6.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
7.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon)
8.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
9. การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูภายในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท.
10.การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษที่รานอาหารตางๆ
11.การแสดงบัตรรับสวนลดที่พักและโรงแรมตางๆ
12.การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม

จํานวน

รอยละ

48

96

22

44

41

82

30

60

18

26

36

72

38

76

30

60

33

66

28

56

22

44

16

32
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ตารางที่ 4-6

แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ในการรับรูสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ตามสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที
บลู การด (ตอ)
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การรับรูสิทธิประโยชน
13.การแสดงบัตรรับ สวนลดคาเขาสถานที่ใหความบันเทิง เชน Art in Paradise,
Underwater World Pattaya เปนตน
14.การแสดงบัตรรับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการ เชน Cockpit รานหนังสือนาย
อินทร เปนตน
15.การมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมพิเศษของ ปตท. เชน แรลลี่ ทองเที่ยว กิจกรรมเพื่อ
สังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี
ผลสรุปโดยรวม

จํานวน

รอยละ

15

30

15

30

17

34

27.27

53.87

จากตารางที่ 4.6 พบวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางทั้งหมดรับรู
โดยรวมมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 53.87 และสิท ธิประโยชน ของบัตรที่ก ลุมตัวอยางรับรูมากที่สุด
อันดับแรกคือ รับรูการสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 96 รองลงมาคือ รับรูก ารสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 82 และรับรูการแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อ
เครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 76
สิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุด คือ การแสดงบัตร
รับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการเชน Cockpit, รานหนังสือนายอินทร เปนตน จํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 30
ตารางที่ 4-7

4) ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของกลุมตัวอยางผูที่เปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตามสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
ความพึงพอใจสิทธิประโยชน

1. การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
2.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.
3.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.10

สูง

2.88

ปานกลาง

4.04

สูง

90
ตารางที่ 4-7

แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของกลุมตัวอยางผูที่เปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตามสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด (ตอ)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.58

สูง

2.82

ปานกลาง

4.08

สูง

4.22

สูงมาก

3.62

สูง

3.88

สูง

3.60

สูง

3.72

สูง

3.08

ปานกลาง

3.18

ปานกลาง

3.38

ปานกลาง

3.20

ปานกลาง

3.49

สูง
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ความพึงพอใจสิทธิประโยชน

4.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)

5.การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที
ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
6.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.

7.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon)
8.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
9. การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูภายในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท.
10.การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพเิ ศษที่รานอาหารตางๆ
11.การแสดงบัตรรับสวนลดที่พักและโรงแรมตางๆ
12.การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม
13.การแสดงบัตรรับ สวนลดคาเขาสถานที่ใหความบันเทิง เชน Art in Paradise,
Underwater World Pattaya เปนตน
14.การแสดงบัตรรับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการ เชน Cockpit, รานหนังสือนาย
อินทร เปนตน
15.การมี สิทธิ์ เขารวมกิจกรรมพิเศษของ ปตท. เชน แรลลี่ ท องเที่ยว กิจกรรมเพื่ อ
สังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี
ผลสรุปโดยรวม

จากตารางที่ 4-7 พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึงพอใจโดยรวมแลวอยูในระดับ สูง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และพบวาสิทธิประโยชนของบัตรที่กลุมตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด อันดับแรก
คือ การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาคือ การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มี

91
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และอันดับที่สามคือ การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานี
บริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08
สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การ
สะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง พีทีที ฟตสเตชั่น (PTT
FitStation) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82
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1.1.4 ผลวิจัยความภักดีของลูก คาที่มีตอสินคาและบริก ารในเครือบริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน)
ตารางที่ 4-8

แสดงคาเฉลี่ยและระดับความภักดีของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ความภักดีตอสินคาและบริการ

1. ทานยินดีที่จะบอกตอสิ่งดีๆที่ทานไดรับจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ใหผูอื่นฟง
2. สิทธิป ระโยชนจากบัตรพีที ที บลู การด ทําให ทานอยากชักชวนผู อื่นมาซื้ อสินค า
และใชบริการของ ปตท.
3. สิ ทธิ ประโยชนข องบัต รพี ทีที บลู การด ทํ าใหท านนึกถึง สินคาและบริการของ
ปตท. กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการ
4. สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานไดทดลองซื้อสินคาและเขาใช
บริการอื่นๆของ ปตท. มากขึ้น
5. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการของผู
ใหบริการรายอื่นหากไดขอเสนอที่ดีกวา
6. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับ
สินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคาที่สูงกวาบริษัทอื่น
7. ถาผูอื่นมีเข าใจผิดเกี่ยวกับสิ นค าและบริ การของ ปตท. ท านจะชวยแก ไขความ
เขาใจผิดนั้นทันที
8. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานจะยังไมเปลี่ยนไปใชสินคาและ
บริการของบริษัทอื่น หากประสบปญหาในสินคาและบริการของ ปตท.
9. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกเสียดายหากไมไดซื้อสินคา
หรือเขาใชบริการของ ปตท.
10. ทานรูสึกประทับใจกับ “คุณคาเพิ่ม” ที่ทานไดรับจากบัตรพีทีที บลู การด
11. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานทานรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจที่
จะซื้อสินคาและใชบริการของ ปตท.

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความ
ภักดี

4.04

สูง

3.80

สูง

3.68

สูง

3.32

ปานกลาง

3.08

ปานกลาง

2.60

ต่ํา

2.96

ปานกลาง

2.72

ปานกลาง

3.04

ปานกลาง

3.56

สูง

3.42

สูง
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ตารางที่ 4-8

แสดงคาเฉลี่ยและระดับความภักดีของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ตอ)
ความภักดีตอสินคาและบริการ

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความ
ภักดี

12. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกใกลชิดและผูกพันกับสินคา
และบริการของ ปตท.

3.48

สูง

ผลสรุปโดยรวม

3.31

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 4-8 พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอสินคาและบริการในเครือ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และพบวาเรื่องที่
กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีความภัก ดีม ากที่สุดคือ ทานยินดีที่จ ะบอกตอสิ่ง ดีๆ ที่ทานไดรับ จากสิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ใหผูอื่นฟง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมาคือ สิทธิประโยชนจาก
บัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานอยากชัก ชวนผูอื่นมาซื้อสินคาและใชบริการของ ปตท. มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 และอันดับที่สามคือ สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานนึกถึงสินคาและ
บริการของ ปตท. กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เรื่องที่ก ลุม
ตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยินยอมที่จะจาย
มากขึ้นใหกับสินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคาที่สูงกวาบริษัทอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.60
ความภักดีที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด
ทําใหทานยินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับสินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคาที่สูงกวา
บริษัทอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60
1.1.5 ผลวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4-9

1) เพศ
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตาม
เพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ผลสรุปโดยรวม

33
17
50

66
34
100

ชาย
หญิง
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จากตารางที่ 4-9 พบวาเพศของกลุมตัวอยางทั้งหมด 50 คน เปนเพศชาย 33 คน คิดเปน
รอยละ 66 เพศหญิง 17 คน คิดเปนรอยละ 34
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ตารางที่ 4-10

2) อายุ
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตาม
ชวงอายุ
ชวงอายุ

จํานวน

รอยละ

20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 ปขึ้นไป

21
42
25
50
3
6
1
2
ผลสรุปโดยรวม
50
100
จากตารางที่ 4-10 พบวาชวงอายุของกลุมตัวอยางทั้งหมด 50 คนสวนใหญมีอายุชวง
ในชวง 31 – 40 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอายุ 20 –30 ป จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 42
ตารางที่ 4-11

3) ระดับการศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
1
2
ปริญญาตรี
33
66
สูงกวาปริญญาตรี
16
32
ผลสรุปโดยรวม
50
100
จากตารางที่ 4-11 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ อยูในชวงระดับการศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 66 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ
32 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2
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ตารางที่ 4-12

4) อาชีพ
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตาม
อาชีพ
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อาชีพ

จํานวน

รอยละ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
8
16
พนักงานบริษัทเอกชน
25
50
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7
14
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
8
16
รับจาง
2
4
ผลสรุปโดยรวม
50
100
จากตาราง 4-12 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และประกอบ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32
ตารางที่ 4-13

5) รายไดสวนบุคคลตอเดือน
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ตาม
รายไดบุคคลตอเดือน
รายได

จํานวน

รอยละ

ต่ํากวา 10,000 บาท
6
12
10,000 - 20,000 บาท
11
22
20,001 - 30,000 บาท
9
18
30,001 - 40,000 บาท
8
16
สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป
16
32
ผลสรุปโดยรวม
50
100
จากตารางที่ 4-13 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญ มีรายไดสูง กวา 40,000 บาทขึ้นไป
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมามีรายได 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 22
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1.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แบบสอบถามชุดที่สองจึงเปนผลการวิจยั
จากการเก็บแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางผูที่เปนลูกคาของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตเปนผูที่
ไมไดเ ปนสมาชิก บัตรพีทีที บลู การด หรือไมรูจัก บัตรบัตรพีทีที บลู การด ในเขตกรุง เทพฯและ
ปริมณฑล จํานวน 150 คน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเปน 4 สวนไดดังนี้
1.2.1 คําถามเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับบัตรพีทีที บลู การด
1.2.2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
1.2.3 คําถามเกี่ยวกับความสนใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
1.2.4 คําถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1.2.4 คําถามเกี่ยวกับการรับรูบัตรพีทีที บลู การด
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1.2.1 ผลวิจัยเกี่ยวกับการรับรูบัตรพีทีที บลู การด

ตารางที่ 4-14

1) การรูจักบัตรพีทีที บลู การด
แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามความรูจักบัตรพีทีที บลู การด

การรับรูบัตรพีทีที บลู การด
รูจักบัตรพีทีที บลู การด แตไมสมัครสมาชิก
ไมรูจักบัตรพีทีที บลู การด
ผลสรุปโดยรวม

จํานวน
103
47
150

รอยละ
68.7
31.3
100

จากตารางที่ 4-14 พบวามีกลุมตัวอยางที่รูจักบัตรพีทีที บลู การด แตไมสมัครเปนสมาชิก
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 68.7 และกลุมตัวอยางที่ไมรูจักบัตรพีทีที บลู การ ด จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 31.3
2) ชองทางที่ทําใหกลุมตัวอยางรูจักบัตรพีทีที บลู การด (สําหรับกลุมตัวอยางที่
รูจักบัตรพีทีที บลู การด แตไมสมัคร - ตอบไดมากกวา 1)
ตารางที่ 4-15 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามชองทางการสื่อสาร
ชองทางที่ทําใหรูจักบัตรพีทีที บลู การด
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน
พนักงานที่สถานีบริการแนะนํา
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ/นิตยสาร

จํานวน
7
16
15
74
11
11

รอยละ
4.7
10.7
10
49.3
7.3
7.3
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ตารางที่ 4-15

แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามชองทางการสื่อสาร (ตอ)

ชองทางที่ทําใหรูจักบัตรพีทีที บลู การด
สื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter
สื่อโฆษณาทางอินเตอรเน็ต
สื่อโฆษณาภายในสถานีบริการน้ํามัน
สื่อโฆษณา ณ รานคาที่รวมรายการ
อื่นๆ

จํานวน
9
15
42
7
2
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รอยละ
6
10
28
4.7
1.3

จากตารางที่ 4-15 พบวาชองทางที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญรูจักบัตรพีทีที บลู การด
อันดับแรกคือ โทรทัศน จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาคือ สื่อโฆษณาภายในสถานี
บริการน้ํามัน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 28 และอันดับที่สามคือ เพื่อน จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 10.7
3) เหตุผ ลที่ก ลุมตัวอยางผูซึ่งรูจักบัตรพีทีที บลู การด ไมสมัครเปนสมาชิก (ตอบได
มากกวา 1)
ตารางที่ 4-16

แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามเหตุผลที่กลุมตัวอยางผูซึ่งรูจักบัตรพีทีที บลู การด ไมสมัครเปนสมาชิก

เหตุผลที่กลุมตัวอยางผูซึ่งรูจักบัตรพีทีที บลู การด ไมสมัครเปนสมาชิก
ไมรูวิธีการสมัคร
ไมรูวาบัตรมีไวทําอะไร
ไมรูวาบัตรมีสิทธิประโยชนอะไรบาง
ไมชอบพกบัตร
ความยุงยากในการสมัคร
คิดวาเรื่องการสะสมคะแนนเปนเรื่องไมจําเปน
เปนสมาชิกบัตรอื่นที่ใหสิทธิประโยชนคลายกับบัตรพีทีที บลู การด อยูแลว
คิดวาบัตรอื่นๆ ใหสิทธิประโยชนที่ดีกวา
อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

39
37
39
13
30
17
13
7
15

26
24.7
26
8.7
20
11.3
8.7
4.7
10

จากตารางที่ 4-16 พบวาเหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญที่รูจักบัตรพีทีที บลู การด
แตไมสมัครเปนสมาชิก มีดังตอไปนี้ อันดับแรกคือ ไมรูวิธีการสมัครและไมรูวาบัตรมีสิทธิประโยชน
อะไรบาง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือ ไมรูวาบัตรมีไวทําอะไร จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 24.7 และอันดับที่สามคือ ความยุงยากในการสมัคร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 20
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1.2.2 ผลวิจัยเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน
ปตท.
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ตารางที่ 4-17

1) สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเขาใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1)
แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
สินคาและบริการ

เติมน้ํามัน
รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
รานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven)
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation )
รานอาหาร
รานขนม
หองน้ํา
อื่นๆ

จํานวน
146
120
93
129
14
91
39
119
3

รอยละ
97.3
80
62
86
9.3
60.7
26
79.3
2

จากตารางที่ 4-17 พบวา สินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่กลุมตัวอยาง
สวนใหญเขาใชบริการ คือ เติมน้ํามัน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมาคือ รานสะดวก
ซื้อเซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven) จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 86 และรานกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon) จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 80
สินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่กลุมตัวอยางเขาใชบริการนอยที่สุด พบวา
เปนการบริการอื่นๆ เชน พักรถ ตรวจเช็คลมยาง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2 และรองลงมาคือ
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ
9.3
2) สินคาและบริการที่กลุม ตัวอยางเขาใชบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก โดย
หมายเลข 1 คือใชมากเปนอันดับ 1 / หมายเลข 2 คือใชมากเปนอันดับ 2 / หมายเลข 3 คือใชมาก
เปนอันดับ 3
ตารางที่ 4-18
แสดงจํานวนและคารอยละของกลุม ตัวอยางผูที่ไมเ ปนสมาชิก บัตรพี ทีที บลู
การด ตามสินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเรียงลําดับ
สินคาและบริการ
เติมน้ํามัน
รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)

อันดับ 1
จํานวน รอยละ
92
61.3
27
18
1
0.7

อันดับ 2
อันดับ3
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
26
17.3
13
8.7
40
26.7
16
10.7
16
10.7
26
17.3
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แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามสินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเรียงลําดับ (ตอ)

สินคาและบริการ

อันดับ 1
จํานวน รอยละ

อันดับ2
อันดับ 3
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
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ร า นสะดวกซื้ อ เซเว น อี เ ลฟเว น (7Eleven)
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีที ที
ฟตสเตชั่น
รานอาหาร
รานขนม
หองน้ํา
อื่นๆ

9

6

42

28

43

28.7

0

0

0

0

1

0.7

4
0
17
0

2.7
0
11.3
0

9
1
16
1

6
0.7
10.7
0.7

19
0
32
0

12.7
0
21.3
0

จากตารางที่ 4.18 พบวา สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเลือกใหเปนสินคาและบริการที่
กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใชเปนในอันดับหนึ่งคือ เติมน้ํามัน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 61.3 เขา
ใชมากเปนอันดับสองคือ รานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven) จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
28 และเขาใชมากเปนอันดับที่สามคือ หองน้ํา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 21.3
1.2.3 ผลวิจัยเกี่ยวกับความสนใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ตารางที่ 4-19

1) ความสนใจในสิทธิประโยชน
แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสนใจในสิทธิประโยชนของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด แยกตามสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
ความสนใจในสิทธิประโยชน

1. การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
2.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
3.การสะสมคะแนนเมื่ อซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม จากร า นกาแฟคาเฟ อ เมซอน (Café
Amazon)
4.การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
5.การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
พีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)

คาเฉลี่ย

ระดับความ
สนใจ

3.56

สูง

2.66

ปานกลาง

3.82

สูง

3.34

ปานกลาง

2.76

ปานกลาง
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แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสนใจในสิทธิประโยชนของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด แยกตามสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด (ตอ)
ความสนใจในสิทธิประโยชน

คาเฉลี่ย

ระดับความ
สนใจ

4.00

สูง

3.78

สูง

3.51

สูง

3.79

สูง

3.58

สูง

3.52

สูง

3.09

ปานกลาง
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6.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.

7.การแลกคะแนนแทนเงิ นสดในการซื้ อเครื่องดื่ม จากร านกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon)
8.การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
9. การแสดงบัตรรับส วนลด และสิทธิพิเ ศษจากรานคาที่อยู ภายในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท.
10.การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษที่รานอาหารตางๆ
11.การแสดงบัตรรับสวนลดที่พักและโรงแรมตางๆ
12.การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม

13.การแสดงบัตรรับสวนลดคาเขาสถานที่ใหความบันเทิง เชน Art in Paradise,
Underwater World Pattaya เปนตน
14.การแสดงบัตรรับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการ เชน Cockpit ,รานหนังสือ
นายอินทร เปนตน
15.การมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมพิเศษของ ปตท. เชน แรลลี่ ทองเที่ยว กิจกรรมเพื่อ
สังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี

3.18

ปานกลาง

3.35

ปานกลาง

3.27

ปานกลาง

ผลสรุปโดยรวม

3.41

สูง

จากตารางที่ 4-19 พบวากลุมตัวอยางมีความสนใจโดยรวมอยูในระดับ สูง มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.41 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความสนใจมากที่สุด อันดับแรกคือ การแลก
คะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา
คือ การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.82 และอันดับ ที่ส ามคือ การแสดงบัตรรับ สวนลด และสิทธิพิเ ศษจากรานคาที่อยู ภายในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79
สิท ธิป ระโยชน ของบัตรพีทีที บลู การด ที่ ก ลุม ตัวอยางมีความสนใจนอยที่สุด คือ การ
สะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.66
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ตารางที่ 4-20

2) ความสนใจสมัครบัตรพีทีที บลู การด หลังจากไดทราบสิทธิประโยชน
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
แยกตามความสนใจสมัคร
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ความสนใจสมัคร

จํานวน

รอยละ

สนใจสมัคร

97

64.7

ไมสนใจสมัคร

53

35.3

150
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ผลสรุปโดยรวม

จากตารางที่ 4-20 พบวา หลังจากกลุมตัวอยางทราบสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
มีผูสนใจสมัครจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 64.7 และพบวามีผูที่ไมสนใจสมัครจํานวน 53 คน คิด
เปนรอยละ 35.3
ตารางที่ 4-21

3) เหตุผลที่สนใจสมัครบัตรพีทีที บลู การด
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ที่
สนใจสมัครบัตรพีทีที บลู การด แยกตามเหตุผลที่หลังจากกลุมตัวอยางทราบสิทธิ
ประโยชนแลวเกิดความสนใจสมัคร
เหตุผลที่ทําใหสนใจสมัคร

เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจําอยูแลว
สิทธิประโยชนนาสนใจ
รูสึกวาสิทธิประโยชนที่ไดรับคุมคา
อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

62
61
36
7

41.3
40.7
24
4.7

จากตารางที่ 4-21 พบวา เหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางสนใจสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด หลังจากทราบสิทธิประโยชน อันดับแรกคือ เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจําอยูแลว จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาคือ สิทธิประโยชนนาสนใจ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7
และ รูสึกวาสิทธิประโยชนที่ไดรับคุมคา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 24
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ตารางที่ 4-22

4) เหตุผลที่ไมสนใจสมัครบัตรพีทีที บลู การด
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ไมสนใจสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด แยกตามเหตุผ ลที่ห ลัง จากกลุม ตัวอยางทราบสิทธิป ระโยชนแลวไมส นใจ
สมัคร
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เหตุผลที่ทําใหไมสนใจสมัคร

ไมชอบพกบัตร
สิทธิประโยชนไมนาสนใจ
คิดวาเรื่องการสะสมคะแนนเปนเรื่องไมจําเปน
เปนสมาชิกบัตรอื่นที่ใหสิทธิประโยชนคลายกับบัตรพีทีที บลู การด อยูแลว
คิดวาบัตรอื่นๆ ใหสิทธิประโยชนที่ดีกวา
อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

18
7
19
14
8
9

12
4.7
12.7
9.3
5.3
6

จากตารางที่ 4-22 พบวา เหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางไมสนใจสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที
บลู การด หลังจากทราบสิทธิประโยชน อันดับแรกคือ คิดวาเรื่องการสะสมคะแนนเปนเรื่องไมจําเปน
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.7 รองลงมาคือ ไมชอบพกบัตร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12
และอันดับ ที่ส ามคือ เปนสมาชิ กบัตรอื่นที่ใหสิทธิประโยชนคลายกับบัตรพีทีที บลู การด อยูแลว
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9.3
1.2.4 ผลวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4-23

1) เพศ
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
แยกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง

89
61

59.3
40.7

ผลสรุปโดยรวม
150
100
จากตาราง 4-23 พบวาเพศของกลุมตัวอยางทั้งหมด 150 คน เปนเพศชาย 89 คน คิดเปน
รอยละ 59.3 เพศหญิง 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7
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ตารางที่ 4-24

2) อายุ
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามชวงอายุ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
ชวงอายุ

20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

61
43
32
14

40.7
28.7
21.3
9.3

ผลสรุปโดยรวม
150
100
จากตารางที่ 4-24 พบวาชวงอายุของกลุมตัวอยางทั้งหมด 150 คน สวนใหญมีอายุอยู
ในชวง 20 – 30 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7 อายุ 31 –40 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอย
ละ 28.7
ตารางที่ 4-25

3) ระดับการศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
1
0.7
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
9
6
อนุปริญญา/ปวส.
7
4.7
ปริญญาตรี
97
64.7
สูงกวาปริญญาตรี
36
24
ผลสรุปโดยรวม
150
100
จากตารางที่ 4-25 พบวาระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางทั้งหมด 150 คน อยูในชวงระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 64.7 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน
36 คน คิดเปนรอยละ 24 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6

103

ตารางที่ 4-26

4) อาชีพ
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามอาชีพ

ม
ส
ด
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อ
ก
ห
ล
ก
ั
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ง
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ส
อาชีพ

จํานวน

รอยละ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
20
13.3
พนักงานบริษัทเอกชน
65
43.3
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
15
10
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
42
28
รับจาง
3
2
อื่นๆ
5
3.3
150
100
ผลสรุปโดยรวม
จากตารางที่ 4-26 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 150 คน สวนใหญ ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 28 และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.3
ตารางที่ 4-27

5) รายไดสวนบุคคลตอเดือน
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตามรายไดบุคคลตอเดือน
รายได

จํานวน

รอยละ

ต่ํากวา 10,000 บาท
9
6
10,000 - 20,000 บาท
33
22
20,001 - 30,000 บาท
23
15.3
30,001 - 40,000 บาท
27
18
สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป
58
38.7
ผลสรุปโดยรวม
150
100
จากตารางที่ 4-27 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดสูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน
58 คน คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมามีรายได 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ
22 และต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6

บทที่ 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และ
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาการรับรู และความ
พึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 3) ศึกษา
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยใชหลักการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยวิ ธี ใ ช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ในการรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยออกเปน 2 สวนตามระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research)
สวนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. สรุปผลศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารลูกคาสัมพันธผา น
บัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ คุณมุขพล มณีนอย ผูจัดการสวนสื่อสาร
การตลาดธุรกิจน้ํามันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค
ขอที่ 1 ดังนี้
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยผานสิทธิประโยชนของ
บัตรพีทีที บลู การด ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อสรางความภักดี ความพึงพอใจ และความผูกพัน
ระหวางลูกคากับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในระยะยาว โดยขอมูลที่ไดมาจะสามารถทําใหบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) มีโอกาสในการนําขอมูลมาวางแผนการตลาดเพื่อนําเสนอสินคาและบริการที่
เรียกวา Cross-Selling ใหกับผูที่เปนลูกคาไดอยางถูกตองและตรงใจมากที่สุด ดังนั้นบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) จึงทําการบริหารลูกคาสัมพันธออกมาในรูปแบบบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue
Card) เพื่อมอบใหกับลูกคา ลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด สามารถใชบัตรในการสะสม
คะแนนเพื่อใชแทนเงินสด และรับสิทธิประโยชนตางๆจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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จากการที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเปนธุรกิจเดียวที่ได
สัมผัสกับลูกคาทั่วไปที่เปน End User ซึ่งธุรกิจที่อยูภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ไมไดมีเพียง
น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวที่เปนสินคาในเครือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตยังมีราน
กาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น และ
ศูนยบริการพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ไวคอยบริการลูกคา ดังนั้นการมีธุรกิจที่หลากหลายจึง
เปนสิ่งผลักดันที่ทําใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เริ่มทําการบริหารลูกคาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการ
Cross-Selling ในสินคาและบริการในเครือของตนเอง
การทํางานในสวนการบริหารลูกคาสัมพันธในชวงแรกของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
คื อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ลู ก ค า ผ า นการสมั ค รสมาชิ ก บั ต รพี ที ที บลู การ ด บนหน า เว็ บ ไซต
www.pttbluesociety.com แลวจึงนําขอมูลที่ไดจากการสมัครมาแบงกลุม (Segmentation) เพื่อดู
พฤติกรรมและความตองการของลูกคาเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชนที่ตรงใจกับลูกคาในแตละกลุม
มากที่สุด หลังจากนั้นการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคาและบริษัทอยางตอเนื่อง ยังเปนสิ่งที่บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) มองวาเปนสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการออกแบบสิทธิประโยชน เพราะการสราง
ปฏิสัมพันธจะทําใหลูกคาของบริษัทเกิดความรูสึกผูกพันและเกิดทัศนคติในแงบวกกับบริษัทเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงทําการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาผานกิจกรรมตางๆ อาทิ
เชน ชมภาพยนตร ชมละครเวที การแขงขันตีกอลฟ และในขั้นตอนสุดทายของการทําการบริหาร
ลูกคาสัมพันธทางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เชื่อวาจากขอมูลของลูกคาที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูล ทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน และขอมูลพฤติกรรมการรองเรียนของลูกคา ใน
ทายที่สุดบริษัทจะสามารถนําเอาขอมูลเหลานั้นมาวางแผนออกแบบสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับลูกคา
แตละคนหรือที่เรียกวา Customization ได
ดัง นั้นสิท ธิป ระโยชนในชวงตนของการทําการบริห ารลูก คาสัม พันธ ผานบั ตรพีทีที บลู
การด จึง ตองเกิด จากการคาดคะเน เพราะยัง ไมมีก ารเก็บ รวบรวมขอมูล ลูก คามาประกอบการ
ออกแบบสิทธิประโยชน ดังนั้นสิทธิประโยชนในชวงเริ่มตนจึงมีการแบงสิทธิประโยชนออกเปน 2 สวน
คือ 1) สิทธิประโยชนจากทางสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่เกิดจากการ
คํานวณ Margin และผลตอบแทน ในการออกแบบโปรแกรมจะใหความสําคัญกับสินคาและบริการใน
หมวดนอน-ออยล (Non-Oil) มากกวา โดยพยายามออกแบบใหลูกคาเขาไปแลกคะแนนในสินคาและ
บริการอื่นที่ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง เพราะน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสินคาที่มี Margin ที่นอยมาก 2) สิท ธิ
ประโยชนภายนอก มีวิธีการเลือกสิทธิประโยชนโดยเลือกสิทธิประโยชน ที่สอดคลองกับ Lifestyle
ของบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card)
จากการคาดคะเนสิทธิประโยชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงทําบัตรพีทีที บลู การด
(PTT Blue Card) ขึ้น โดยมีสิทธิประโยชนหลักคือการสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสดในการเขาซื้อ
สินคาและบริการที่อยูในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเปนบัตรสวนลดในรานคาตางๆที่รวม
รายการ ไมวาจะเปนสวนลดรานอาหารภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. สวนลดรานอาหารตาม
หางสรรพสินคาหรือสวนลดโรงแรมและที่พัก เปนตน
เทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารสิท ธิประโยชนร ะหวางลูกคาผู ที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในขณะนี้มีทั้งหมด 5 ชองทาง คือ Website, Facebook,
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Email, Application และ SMS นอกจากนี้ยังมีชองทาง Call Center หรือที่เรียกวา PTT Contact
center 1365 ไวบริการหากมีปญหาหรืออุปสรรคในการซื้อสินคาและบริการสามารถโทรรองเรียนได
ทันที
สุดทายแนวโนมการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในอนาคต คือ
ในตอนนีบ้ ริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พึ่งเริ่มทําในจุดแรกคือการทําการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลของลูกคา หากสําเร็จในจุดแรกบริษัทก็จะสามารถนําเสนอประสบการณใหมๆใหกับ
ลูกคาหรือที่เ รียกวา CEM (Customer Experience Management) เพื่อใหสิ่งที่เ กินกวาลูกคา
คาดหวัง และสุดทายสิ่งที่บริษัทตองการคือความตองการใหลูกคาเกิดความ Engagement คือลูกคามี
ความรูสึกวาใครมาวาสินคาที่ฉันรัก ฉันจะเถียงแทน
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2. สรุปผลการศึกษาการรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และความภักดี
ของลูกคา บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) ที่มีตอสินคา และบริการในเครือ บริษัท ปตท. จํา กัด
(มหาชน)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 20 คน ซึ่งแบงออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้
2.1 การรับรูถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุม ตัวอยางสวนใหญท ราบสิท ธิป ระโยชนของการสะสม
คะแนนทั้งสินคาและบริการที่สามารถสะสมคะแนนจากการใชงานและเกณฑการสะสมคะแนนวาจาก
การที่เคยเขาใชบริการ แตมีการรับรูเรื่องการแลกคะแนนที่ต่ําเพราะไมเคยเห็นสื่อโฆษณาที่บอกขอมูล
เรื่องการแลกคะแนน ในเรื่องของการแสดงบัตรรับสวนลดและสิทธิพิเศษ กลุมตัวอยางสวนใหญจะ
เลือกรับรูแคเฉพาะสวนลดเรื่องที่ตนสนใจ เชน โรงแรมและรานคา หรือรับรูเฉพาะรานคาที่ตนเคยเขา
ใชบริการ
2.2 ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
ผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชนการ
สะสมคะแนนและการแลกคะแนนสะสมของสินคาและบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จึง
สงผลใหเกิดการสมัครสมาชิก และการมีสวนลดเพิ่มเติมทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึกประทับใจ
และพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น จึงกลาวไดวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหลูกคารูสึกวาไดรับ
ความพิเศษที่แตกตางจากสถานีบริการอื่นๆ
2.3 ความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณลูกคากลุมตัวอยางสวนใหญ เกี่ยวกับความภักดีในสินคาและบริการ
ที่อยูในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดแบงความภักดีออกเปน 2 ประเภทคือ ความภักดี
จากทัศนคติ และความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรม ซึ่งดานความภักดีจากทัศนคติ พบวา สิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด สง ผลใหกลุม ตัวอยางสวนใหญเกิดความภักดีในแงความรูสึก
เสียดายหากไมไดซื้อสินคาหรือเขาใชบริการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และรูสึกผูกพันกับ
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น สวนดานความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรม พบวาสิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด สงผลใหกลุม ตัวอยางสวนใหญเ กิดความภัก ดีในแงพฤติก รรม
ชักชวนหรือบอกตอใหผูอื่นสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พฤติกรรมนึกถึงสินคาและบริการของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กอนเปนอันดับ แรกเมื่อมีความตองการ ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคา
ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง และพฤติกรรมการเติมน้ํามันจากสถานีบริการรายอื่นลดนอยลง
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สวนที่ 2 สรุปผลผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

1. สรุปผลการศึกษาการรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และความภักดี
ของลูกคา บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) ที่มีตอสินคา และบริการในเครือ บริษัท ปตท. จํา กัด
(มหาชน)
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 200
คน ซึง่ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ตามกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
1.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยแยกตามวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้
1.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ในแบบสอบถามชุดแรกเพื่อตอบวัตถุป ระสงค เ รื่องการรับ รู ความพึ ง พอใจถึง สิท ธิ
ประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคา
และบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เปนลูกคาบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) และเปนสมาชิก บัตรพีทีที บลู การด ที่อาศัยอยูในเขตกรุง เทพฯและปริมณฑล
จํานวน 50 คน
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 33 คน คิดเปนรอยละ 66
รองลงมาเปนเพศหญิง 17 คน คิดเปนรอยละ 34 มีอายุอยูใ นชวง 31 – 40 ป จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 50 รองลงมาอายุ 20 – 30 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42 อยูในชวงระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน
16 คน คิดเปนรอยละ 32 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50
รองลงมา ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 32 มีรายได สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมามี
รายได 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22
1.1.1 การรับรูถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 50 คน มีการรับรูโดยรวมคิดเปน 53.87 และสิทธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รับรูการสะสม
คะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือ

108
รับรูการสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 41 คน
คิดเปนรอยละ 82 และอันดับที่สามคือ รับรูการแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากราน
กาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 76 และสิทธิประโยชนของบัตร
พีทีที บลู การด ที่ก ลุมตัวอยางมีก ารรับรูนอยที่สุด คือ การแสดงบัตรรับ สวนลดรานคาอื่นๆที่รวม
รายการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 30
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1.1.2 ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 50 คนมีความพึงพอใจโดยรวมแลวอยูในระดับ สูง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และพบวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางพึงพอใจมาก
ที่สุด อันดับแรกคือ การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาคือ การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และอันดับที่สามคือ การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติม
น้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง พีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82
1.1.3 ความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 50 คนมีความภักดีตอสินคาและบริการในเครือ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และพบวาเรื่องที่
กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีความภัก ดีม ากที่สุด คือ ทานยินดีที่จ ะบอกตอสิ่ง ดีๆ ที่ทานไดรับ จากสิท ธิ
ประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ใหผูอื่นฟง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมาคือ สิทธิประโยชนจาก
บัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานอยากชัก ชวนผูอื่นมาซื้ อสินคาและใชบริการของ ปตท. มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 และอันดับที่สามคือ สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานนึกถึงสินคาและ
บริการของ ปตท. กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เรื่องที่ก ลุม
ตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยินยอมที่จะจาย
มากขึ้นใหกับสินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคาที่สูงกวาบริษัทอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.60
1.2 แบบสอบถามสําหรับผูทไี่ มเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แบบสอบถามชุดที่สองกลุมตัวอยางจึง
เปนลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด หรือไมรูจักบัตรพีทีที
บลู การด จํานวน 150 คน
จากผลการวิจัยพบวามีกลุมตัวอยางที่รูจักบัตรพีทีที บลู การด แตไมสมัครเปนสมาชิก
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 68.7 และกลุมตัวอยางที่ไมรูจักบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 31.3 สวนใหญเปนเพศชาย 89 คน คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมาเปนเพศหญิง 61
คน คิดเปนรอยละ 40.7 มีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมา
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อายุ 31 – 40 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 28.7 อยูในชวงระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
97 คน คิดเปนรอยละ 64.7 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 24 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมา
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 28 มีรายไดสูงกวา 40,000 บาท
ขึ้นไป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมามีรายได 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 22

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

1.2.1 เหตุผลที่ไมสมัครบัตรพีทีที บลู การด
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 150 คนที่รูจักบัตรพีทีที บลู การด แตไมสมัครเปน
สมาชิก เพราะเหตุผลดังตอไปนี้ อันดับ แรกคือ ไมรูวิธีก ารสมัครและไมรูวาบัตรมีสิทธิป ระโยชน
อะไรบาง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือ ไมรูวาบัตรมีไวทําอะไร จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 24.7 และอันดับที่สามคือ ความยุงยากในการสมัคร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 20
1.2.2 ความสนใจในสิทธิประโยชน
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 150 คนมีความสนใจในสิทธิประโยชนโดยรวมอยูใน
ระดับ สูง มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.41 และพบวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยาง
มีความสนใจมากที่สุด อันดับแรกคือ การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมาคือ การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคา
เฟอเมซอน (Café Amazon) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และอันดับที่สามคือ การแสดงบัตรรับสวนลด
และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 สิทธิประโยชน
ของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางมีความสนใจนอยที่สุด คือ การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66
1.2.3 ความสนใจสมัครสมาชิกหลังจากรับรูสิทธิประโยชน
จากผลการวิจัยพบวาหลังจากกลุมตัวอยางทั้ง 150 คนทราบสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที
บลู การด สงผลใหมีผูสนใจสมัครสมาชิกจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 64.7 และพบวามีผูที่ไมสนใจ
สมัครจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 35.3 ซึ่ง ผูที่ส นใจสมัครเปนสมาชิก เพราะเหตุผลดัง ตอไปนี้
อันดับแรกคือ เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจําอยูแลว จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมา
คือ สิทธิประโยชนนาสนใจ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7 และอันดับที่สามคือ รูสึกวาสิทธิ
ประโยชนที่ไดรับคุมคา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 24
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การอภิปรายผล
ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
สวนที่ 1 อภิป รายผลการศึก ษาการบริห ารลูก คาสัม พันธ ของบริษัท ปตท. จํากั ด
(มหาชน)
สวนที่ 2 อภิปรายผลการศึกษาการรับรู และความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีที
ที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3 อภิปรายผลการศึกษาความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอ
สินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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สวนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
บริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ คุณมุขพล มณี
นอย ตําแหนง ผูจัดการสวนสื่อสารการตลาดธุรกิจน้ํามันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จากการให
สัมภาษณของคุณมุขพล มณีนอย ที่กลาววา “การบริหารลูกคาสัมพันธเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําให
ปตท. รูจักกับลูกคาผูบริโภค วาเขาคือใคร เขาชอบอะไร เพราะมันมีโอกาสที่จะเอาขอมูลเหลานั้นมา
วางแผนการตลาด เพื่อที่จะนําเสนอสินคาและบริการ โปรโมชั่นตางๆไดถูกตองและตรงใจผูบริโภค
มากยิ่งขึ้น” ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ โกศล พรประสิทธิ์เวช (2552: 1-3) ที่กลาวถึงการบริหารลูกคา
สัมพันธวาเปนการศึกษา “ความตองการ” และ “พฤติกรรม” ของลูกคา เปนกระบวนการตอบสนอง
ใหลูกคาเกิดความประทับใจมีความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้น นําไปสูรายไดที่มากขึ้นในอนาคต นําขอมูลที่ได
จากการบริหารลูกคาสัมพันธมาวิเคราะหวางแผนกลยุทธ กําหนดนโยบายการขาย การใหบริการที่
เหมาะสมแกลูกคาแตละกลุม สินคาหรืองานแตละชนิด ในการปรับปรุง เพิ่มลด การทํางานใหเหลือ
เทาที่จําเปน เพื่อลดคาใชจายลง และแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงและพิภพ อุดร (2547: 24) ที่ให
ความหมายการบริหารลูกคาสัมพันธไววา ปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคา
เปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคา
และเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาว
ตามแนวคิดเรื่อง ลักษณะสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธของ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ
(2546: 13) สามารถนํามาอธิบายคุณลักษณะของการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด
ได 4 ลักษณะ
(1) การบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด มีการเก็บขอมูลเพื่อนําขอมูล
มาวิเคราะหและจัดทําเปนสิทธิประโยชนเพื่อใหลูกคาแตละราย (Customized) อยางเปนกันเอง
(Personalized) เปนแผนการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่กําลังจะมีขึ้นในอนาคต
(2) วัตถุประสงคหลักในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) คือการที่จะเติบโตในธุรกิจไดตองสามารถผูกใจลูกคาผูบริโภคใหไดในระยะยาว เพราะฉะนั้น
จึงถือวา การบริหารลูกคาสัมพันธ จะเปนตัวสรางความภักดี ความพึงพอใจและความผูกพันระหวาง
ลูกคากับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในระยะยาว (L-T Relationship)
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(3) จุดมุงหมายสําคัญของโปรแกรม คือลูกคาจะไดสิทธิประโยชนที่พิเศษกวาลูกคา
ของสถานีบริการน้ํามันอื่นๆ ในขณะที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ก็จะสามารถเพิ่มยอดขายจากการ
Cross-Selling จึงทําใหทั้งทางบริษัทและลูกคาไดประโยชนจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธทั้งสอง
ฝาย (Win – Win Strategy)
(4) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการเนนกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง
(Two – way Communications) โดยอาศัยชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก Website, Facebook
และCall Center ที่เรียกวา PTT Contact center 1365 เพื่อเปนชองทางหลักในการรับขอรองเรียน
เรื่องสินคาและบริการกับลูกคา
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นอกจากนั้น การบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ยังมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิทยา ดานดํารงกูลและพิภพ อุดร (2547: 45) ที่กลาวถึง องคประกอบของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาวาประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก (DEAR) ดังนี้
1. การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
การทํางานในสวนการบริหารลูกคาสัมพันธในชวงแรกของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
คื อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ลู ก ค า ผ า นการสมั ค รสมาชิ ก บั ต รพี ที ที บลู การ ด บนหน า เว็ บ ไซต
www.pttbluesociety.com โดยขอมูล ที่จําเปนในการสมัครสมาชิก คือ ชื่อ –นามสกุล เลขบัตร
ประชาชน ขอมูลติดตอ ขอมูลการเขาใชบริการและความสนใจ นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลผานการ
ใชบัตรพีทีที บลู การด คือ ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน และขอมูลพฤติกรรมการรองเรียนของลูกคา
แลวจึงนําขอมูลที่รวมบรวมไวมาแบงกลุม (Segmentation) เพื่อดูพฤติกรรมและความตองการของ
ลูกคาเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชนที่ตรงใจกับลูกคาในแตละกลุมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ วิทยา ดานดํารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 45) ที่กลาวไววา การสรางฐานขอมูลลูกคาเปน
ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธลูก คา คือการสรางฐานขอมูล ลูกคาซึ่งไมเพียงแตจ ะตอง
รวบรวมเอาองคประกอบอันเปนรายละเอียดของลูกคาเอาไวเทานั้น แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห
แยกแยะ จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคาหรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุมจะสราง
กําไรใหบริษัทไดในระยะยาว
2. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronics)
วิทยา ดานดํารงกูล และพิภพ อุดร กลาววา เทคโนโลยีเปนหัวใจอยางหนึ่งที่ทําให การ
บริหารลูกคาสัมพันธประสบความสําเร็จ โดยที่องคกรตองเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
วิเคราะหและแยกแยะลูกคา เพื่อการสรางจุดของการติดตอกับลูกคา และเพื่อการกระจายขอมูลผาน
ทุกชองทางและทุกหนวยงานในบริษัทนับเปนความจําเปนสําหรับการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยแบง
ออก ดังนี้
2.1 เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) เชน Website, Facebook,
Email, Application และ SMS นอกจากนี้ยังมีชองทาง Call Center หรือที่เรียกวา PTT Contact
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center 1365 ไวบริการหากมีปญหาหรืออุปสรรคในการซื้อสินคาและบริการสามารถโทรรองเรียน
ไดทันที
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2.2 เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) ใช Microsoft ของ CRM มา
ปรับปรุง ใหมใหเหมาะสมกับธุรกิจ
2.3 เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) การทํา
Customization เปนขั้นตอนถัดไปหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะเวลาหนึ่งมาวิเคราะห
ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําลังจะมีขึ้นในอนาคต
3. การกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ (Action)
การกําหนดสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ในเบื้องตนเกิดจากการคาดคะเนแต
ภายหลังจากการเก็บขอมูลของลูกคาเพื่อดูพฤติกรรมและความตองการของลูกคาจะสามารถทําให
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดม าซึ่งสิท ธิป ระโยชนที่ตรงใจกับ ลูก คาในแตล ะกลุม มากที่สุด
นอกเหนือจากนั้นการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับบริษัทผานกิจกรรมตางๆยังเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มี
ความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ วิทยา ดานดํารงกูล และพิภพ อุดร ที่กลาวไววา เมื่อมีฐานขอมูลลูกคา
และแบงลูกคาออกเปนกลุมตามมูลคาของลูกคาแลว ขั้นตอไปคือการสรางโปรแกรมหรือกิจกรรม
ตางๆ ทางดานการตลาด และดานอื่นๆ เพื่อนําไปสูการสราง (Building) รักษา (Retaining) และ
กระชับ (Deepening) ความสัมพันธกับลูกคา
4. การรักษาลูกคา (Retention)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการรัก ษาลูกคาโดยวิธีการ Cross-Selling สินคาและ
บริการในเครือของบริษัท ดั่งวัตถุประสงคของการทําการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) จึงสอดคลองกับคํากลาวของ วิทยา ดานดํารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 45) ที่กลาวถึง
การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) ซึ่งหมายถึง ความพยายามเพิ่มโอกาส
ในการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาปจจุบันใหครอบคลุมความตองการ โดยมีเปาหมายหลักคือการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น กลาวคือเปนการเพิ่มจํานวนกิจกรรม
ที่ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเชื่อมโยงลูกคากับบริษัทใหมีจํานวนมากที่สุด ไดแก การขายตอเนื่อง
(Cross-Selling) การสรางเครือขายภายในกลุมลูกคา (Intra-customer Network Building) การ
ขายผานกิจกรรม (Activity-led Selling) การขยายจํานวน/ประเภทชองทางการติดตอ (Touchpoint Expansion)
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
และความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ซึ่งพบวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใช
วิธีการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคาผานสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด เพื่อตองการสราง
ความภักดี ความพึงพอใจ และความผูกพันระหวางลูกคากับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในระยะ
ยาว โดยมีการเก็บฐานขอมูลลูกคาและพฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท.
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จํากัด (มหาชน) ของลูกคาผูเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เพื่อนําขอมูลมาวางแผนการตลาดในการ
นําเสนอสินคาและบริการที่เรียกวา Cross-Selling ใหกับผูที่เปนลูกคาไดถูกตองและตรงใจยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุณิสา ผองผล ที่ศึกษาเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจ และความภักดีตอ
บัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ที่ผลการวิจัยพบวา บริษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารความสัมพันธกับลูกคาผานสิทธิประโยชนบัตรทรูการด เพื่อ
ตองการสรางคุณคาทางจิตใจใหกับลูกคา และศึกษาเรียนรู Lifestyle ของลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุง
สิทธิประโยชนใหตรงกับความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น ตามแนวคิดและทฤษฎีของการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
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สวนที่ 2 อภิปรายผลการศึกษาการรับรู ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
และความจงรักภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
คือการอภิปรายผลในสวนของการรับรู ความพึงพอใจ และความภักดีของผูที่เปนสมาชิก
บัตรพีทีที บลู การด
1. อภิปรายผลการศึกษารับรูถ ึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
ในสวนนี้เปนการวิเคราะหกลุมตัวอยางวาเคยรับรูสิทธิประโยชนใดบางจากสิทธิประโยชน
ทั้งหมด จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูคาเฉลี่ยโดยรวมคิดเปนรอยละ 53.87 แสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางยังมีการรับรูถึงสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด แคเพียงบางสวน ประกอบ
กับผลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญทราบสิทธิประโยชน ของการสะสมคะแนนทั้ง
สินคาและบริการที่สามารถสะสมคะแนนจากการใชงานและเกณฑการสะสมคะแนนวาจากการที่เคย
เขาใชบริการ แตมีการรับรูเรื่องการแลกคะแนนที่ต่ําเพราะไมเคยเห็นสื่อโฆษณาที่บอกขอมูลเรื่องการ
แลกคะแนน ในเรื่องของการแสดงบัตรรับสวนลดและสิทธิพิเศษ กลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกรับรู
แคเฉพาะสวนลดเรื่องที่ตนสนใจ เชน โรงแรมและรานคา หรือรับรูเฉพาะรานคาที่ตนเคยเขาใชบริการ
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 6263) ที่กลาวไววาการเลือกรับรู (Perceptual Selection) เปนกระบวนการแรกของการรับรู ผูบริโภค
จะเลือกรับรูแตสิ่งที่ตนสนใจและสามารถตอบสนองความตองการของตน เนื่องจากแตละวันผูบริโภค
จะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวนมาก และผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่ง
ที่ตนสนใจและสอดคลองกับความตองการ
จากการวิจัยโดยการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) พบวาสิทธิประโยชนของบัตรพีที
ที บลู การด ที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก รับรูการสะสมคะแนนเมื่อเขาเติม
น้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือ รับรูการสะสม
คะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ
82 และอันดับที่สามคือ รับรูการแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเม
ซอน (Café Amazon) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 76
โดยสามารถแยกอธิ บ ายประกอบกั บ ผลจากการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) กับลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การดไดดังนี้
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รับรูการสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 96 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวาเปนเพราะ น้ํามันคือ
สินคาที่ใชเปนประจํา ดังนั้นกอนสมัครเปนสมาชิกจึงใหความสนใจกับสิทธิประโยชนเรื่องนี้มากที่สุด
รับรูการสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 82 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวาเปน
เพราะ เวลาเขา ไปซื้ อสิ น คา ดา นหน าเคาน เ ตอร ชํา ระเงิน ของร านกาแฟคาเฟ อ เมซอน (Café
Amazon) จะมีสติ๊กเกอรรูปบัตรพีทีที บลู การด ติดอยู
รับรู การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อ เครื่ องดื่ มจากรา นกาแฟคาเฟ อเมซอน
(Café Amazon) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 76 จากการสัม ภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth
Interview) พบวาเปนเพราะ หลังจากเห็นวาหนาเคานเตอรชําระเงินของรานกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon) มีรูปบัตรพีทีที บลู การด ติดอยู จึ ง ถามพนักงานวาสามารถใชบัตรในการแลก
คะแนนไดหรือไม
นอกจากนี้ผลจากการสํารวจสินคาและบริการที่ผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มีการ
เขาใชมากที่สุดพบวา น้ํามันเชื้อเพลิงและรานกาแฟคาเซอเมซอน (Café Amazon) ลวนแลวแตเปน
สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางมีการเขาใชมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ พัชนี เชยจรรยา
เมตตา วิวัฒนากุล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541: 114) ที่ไดกลาวถึงกระบวนการรับรูไววา
โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและมักเกิดตามประสบการณและการ
สั่งสมทางสัง คม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่ง ตางๆ รอบตัวไดหมดแตจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะนั้นเมื่อไดรับสารเดียวกัน
ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิดจาก
อิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอยาง ซึ่งตัวกรอง (Filter) บางอยางสําหรับกลุมตัวอยางลูกคาผูที่
เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด คือ
1.1 แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives)
คือเรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินในสิ่งที่เราตองการไดยินเพื่อสนองความ
ตองการของตนเอง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีการเลือกรับรูสิทธิประโยชนเฉพาะที่เกี่ยวของกับสินคา
และบริการที่ตนสนใจหรือมีการเขาใชบริการ
1.2 สิ่งแวดลอม คือคนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่
ฯลฯ จะเปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางแตละรายบุคคลมี
ประสบการณการเขาใชสินคาและบริการที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางจึงมีการรับรูสิทธิประโยชนทไี่ ดรบั
จากสื่อโฆษณาภายในสถานทีท่ ี่ตนเคยเขาใชบริการ
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2. อภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจในสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด
ในสวนนี้เปนการวิเคราะหกลุมตัวอยางวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด สามารถ
ตอบสนองความตองการจนถึงขั้นสรางความพึงพอใจใหกับกลุมตัวอยางไดมากนอยเพียงใด จากการ
สํารวจพบวา สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ที่กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึ งพอใจโดยรวม
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แลวอยูในระดับ สูง มี คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ซึ่ง นั่นหมายความวาสิท ธิป ระโยชนของบัตรพีทีที บลู
การด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดี
จากการวิจัยโดยการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) พบวาสิทธิประโยชนของบัตรพีที
ที บลู การด ที่กลุมตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อ
เครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาคือ การ
สะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และอันดับที่สามคือ
การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08
โดยสามารถแยกอธิ บ ายประกอบกั บ ผลจากการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) กับลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การดไดดังนี้
การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรา นกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวาเปน
เพราะ เวลาขับรถแลวรูสึกงวงนอน ก็จะขับเขาไปเพื่อซื้อกาแฟหรือเพื่อพักผอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเขาไป
ถี่กวาการเขาไปเติมน้ํามัน อีกทั้งการแลกคะแนนเปนเครื่องดื่มผูที่แลกสามารถจับตองของไดทันที
การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10
จากการสัม ภาษณแบบเชิง ลึก (In-Depth Interview) พบวาเปนเพราะ น้ํามันคือสินคาที่ใชเปน
ประจํา การสะสมคะแนนจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ลูกคาไดกลับมาโดยไมสูญเสียเงินเปลาๆ
การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.08 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวาเปนเพราะ การแลกคะแนน
เปนน้ํามัน เปรียบเสมือนเปนสิ่งที่ลูกคาไดกลับมาฟรีๆจากการที่ตองจายเงินอยูแลวกับการเติมน้ํามัน
สิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกลวนแลวแตเปนสิทธิ
ประโยชนที่เกี่ยวกับสินคาและบริการในเครือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะการแลก
คะแนนสะสมแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) ที่กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความตองการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(มุขพล มณีนอย. สัมภาษณ, 19 กันยายน 2556) ที่กลาวไววา ทางบริษัทพยายามออกแบบสิทธิ
ประโยชนใหลูกคามาแลกคะแนนในหมวดนอน-ออยล (Non-oil) มากกวา เพราะวาน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนสิ่งที่มี Margin นอยมาก จึง อยากใหลูกคาไปแลกคะแนนกับรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon) ที่มี Gap ของ Margin มากกวา
อีกทั้งผลการสัมภาษณยังพบวาความพึงพอใจในสิทธิประโยชนเรื่องการสะสมคะแนนและ
แลกคะแนนของสินคาและบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. สงผลใหเกิดการสมัครสมาชิกมาก
ที่สุด เพราะเปน สิ่ง ที่ก ลุม ตัว อยางมีก ารเขาใชบ ริ ก ารอยูเ ปน ประจํ า และการมีสวนลดเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากสิท ธิป ระโยชนที่เ กี่ยวกับ สินคาและบริก ารในเครือ ปตท. ทําใหกลุมตัวอยางเกิด
ความรูสึกประทับใจและพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น จึงกลาวไดวาสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ทําใหลูกคาของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รูสึกวาไดรับความพิเศษที่แตกตางจากสถานีบริการอื่นๆ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Gerson (1993: อางถึงในธัญวดี บัลลังกสุข 2546: 21) ที่กลาวไววา
ลูก คาที่เ กิดความรูสึก พอใจหรือผิดหวัง ที่มีผ ลมาจากการเปรียบเที ยบระหวางผลประเมินจาก
คุณสมบัติผลิตภัณฑที่ไดรับกับความคาดหวังของลูกคาและการรับรูของลูกคาที่มีตอสินคาวาเปนไป
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ตามคาดหวัง หรือเกินกวาความคาดหวังของลูก คาซึ่ง ถาการที่สินคาหรือบริก ารเปนไปตามความ
คาดหวังหรือเกินกวาความคาดหวังของลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจขึ้นและทําใหทัศนคติโดยรวมของ
ลูกคาที่มีตอสินคา หรือบริการหลังจากที่ไดรับบริการนั้นๆ หรือไดใชผลิตภัณฑนั้นแลว โดยที่ความพึง
พอใจนี้จะเปนการเสริมทัศนคติในทางบวกตอตราสินคานั้นๆ ซึ่งนําไปสูแนวโนมในการซื้อซ้ํา ในตรา
สินคานั้น
นอกจากนี้สิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มีความ
พึงพอใจนอยที่สุด 2 อันดับสุดทายคือ การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.88 และรองลงมาคือ การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
พีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82
โดยสามารถแยกอธิ บ ายประกอบกั บ ผลจากการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) กับลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การดไดดังนี้
การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํา มันหลอลื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 จากการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวาเปนเพราะ โดยปกติเวลาเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นมัก
จะซื้อที่อูหรือศูนยที่เขาไปใชบริการ แลวเปลี่ยนทันที จึงไมมีโอกาสไดซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหล อลื่นใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชที่ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น
(PTT FitStation) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวา
เปนเพราะ ไมรูจักวาพีทีที ฟตสเตชั่นคืออะไร ใหบริการอะไร ไมเคยเห็น และปกติก็ไมไดเขาใชบริการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สวนที่ 3 อภิปรายผลการศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
จากแนวคิดของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา
ประเสริฐศิลป 2548: 82 - 83) นําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความตั้งใจของลูกคาที่จะมี
พฤติกรรมในบริบทตางๆของธุรกิจบริการ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรม
ของผูบริโภความีมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่
มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนไปตามความภักดีตามความตั้งใจมี
พฤติกรรม ดังนี้
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความภักดีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.31 และพบวาเรื่องที่กลุมตัวอยางสวนใหญ
ภักดีมากที่สุด คือ ทานยินดีที่จะบอกตอสิ่งดีๆที่ทานไดรับจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด
ใหผูอื่นฟง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมาคือ สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทาน
อยากชักชวนผูอื่นมาซื้อสินคาและใชบริการของ ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และอันดับที่สามคือ
สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานนึกถึงสินคาและบริการของ ปตท. กอนเปนอันดับ
แรกเมื่อมีความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68
โดยสามารถแยกอธิ บ ายประกอบกั บ ผลจากการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) กับลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การดไดดังนี้
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เรื่อง ทา นยินดีที่จะบอกตอสิ่งดีๆที่ทา นไดรับจากสิทธิประโยชนข องบัตรพีทีที บลู
การดใหผูอื่นฟง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) พบวา
เปนเพราะ สิทธิประโยชนที่ลูกคาผูที่เปนสมาชิกไดรับ เปนสิทธิประโยชนที่ไมตองเสียอะไรเพิ่มเติมมี
แตไดกับได
เรื่อง สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานอยากชักชวนผูอื่นมาซื้อสินคา
และใชบ ริก ารของ ปตท. มีคา เฉลี่ยเทา กับ 3.80 จากการสัม ภาษณแบบเชิง ลึ ก (In-Depth
Interview) พบวาเปนเพราะ สวนใหญแลวเกิดจากสิทธิประโยชนการสะสมคะแนนเพื่อแลกเปน
น้ํามัน เนื่องจากเปนสินคาที่ทั้งตนเองและผูอื่นมีการเขาใชเปนประจํา
เรื่อง สิทธิประโยชนข องบัตรพีทีที บลู การด ทํา ใหทา นนึกถึงสินคาและบริการของ
ปตท. กอนเปนอันดับแรกเมื่อมีความตองการ มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.68 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) พบวาเปนเพราะ การสะสมคะแนน เปนตัวดึงดูดใหกลุมตัวอยางเขาใชบริการ
เพราะหากเติมปมอื่นก็จะเสียคะแนนไปเปลาๆ
โดยสามารถแยกอภิปรายตามแนวคิดของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996,
อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82 - 83) เกี่ยวกับการวัดความตั้งใจของลูกคาที่จะมีพฤติกรรม
ในบริบทตางๆของธุรกิจบริการ ไดดังตอไปนี้
1. ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth communications) คือ ลูกคาพูดในสิ่งที่ดี
เกี่ยวกับองคกรใหกับผูอื่นฟงหรือไม ลูกคาแนะนําองคกรใหกับผูอื่นที่มาขอคําปรึกษาหรือไม และ
ลูกคาสนับสนุนคนรูจักใหมาใชบริการขององคกรหรือไม เปนไปตามความภักดีที่กลุมตัวอยางมีความ
ภักดี คือ ทานยินดีที่จะบอกตอสิ่งดีๆที่ทานไดรับจากสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ใหผูอื่น
ฟงและสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานอยากชักชวนผูอื่นมาซื้อสินคาและใชบริการ
ของ ปตท.
2. ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) คือ ลูกคาพิจารณาตราสินคาขององคกรเปน
รายแรกหรือไม ลูกคาใชบริการตางๆ ขององคกรมากขึ้นในปตอมาหรือไม ลูกคาใชบริการขององคกร
นอยลงในปตอมาหรือไม เปนไปตามความภักดีที่กลุมตัวอยางมีความภักดีคือ สิทธิประโยชนของบัตร
พีทีที บลู การด ทําใหทานนึกถึงสินคาและบริการของ ปตท. กอนเปนอันดับแรกเมื่อมีความตองการ
และมีพฤติกรรมการเติมน้ํามันจากสถานีบริการอื่นนอยลง
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สําหรับเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุด คือ สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู
การด ทําใหทานยินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับสินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคา
ที่สูงกวาบริษัทอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 ซึ่งอยูในระดับ ต่ํา ซึ่งเปนไปตามความภักดีตามความตั้งใจ
มีพฤติกรรมเรื่อง ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity) คือ
ลูกคาจะไปใชบริการบางสวนจากองคกรอื่นที่ใหราคานาสนใจกวาบางหรือไม ลูกคาจะเปลี่ยนไปใช
บริการทั้งหมดจากองคกรอื่นที่มีราคานาสนใจกวาหรือไม และลูกคายินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับ
องคกรปจจุบันซึ่งใชบริการอยูแมจะตองจายในราคาที่สูงกวา ที่จะตองจายใหกับองคกรอื่นหรือไม ซึ่ง
หมายความวาเรื่องของราคาไมสามารถทําใหลูกคาของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยังคงใชบริการ
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ของบริษัทหากราคาสูงกวาบริษัทอื่น ซึ่งในความเปนจริงแลวเรื่องของราคาเปนเรื่องที่ไมสามารถนํามา
แขงขันกันได เนื่องจากตองมีการอางอิงราคาจากประเทศสิงคโปร
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จากขอคนพบที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจเพื่อใหผูที่มี
ความสนใจไดนําไปศึกษาหรือใชประโยชนในอนาคตไดในบทตอไป

บทที่ 6
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การประยุกตใชในเชิงธุรกิจ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และ
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานบัตรพีทีที บลู การด ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาการรับรู และความ
พึงพอใจถึงสิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 3) ศึกษา
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีตอสินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ผูวิจัยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth Interview) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยวิ ธี ใ ช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ในการรวบรวมขอมูล ซึ่ง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการศึก ษาครั้งนี้สําหรับนําไป
ประยุกตใชในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
สวนที่ 1 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จากผลการวิจัยผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ออกเปน 2
สวน ตามกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปใชกับผูทเี่ ปนสมาชิกบัตรพี
ทีที บลู การด
2. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปใชกับผูที่ไมเปนสมาชิก
บัตรพีที บลู การด
ซึ่งในแตละหัวขอรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปใชกับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด
เพื่อใหตอบกับวัตถุประสงคของการทําการบริหารลูกคาสัมพันธในบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) คื อ การที่ จ ะเติบ โตในธุ ร กิจ ได ต อ งสามารถผู ก ใจลู ก คา ผู บ ริ โ ภคให ไ ด ในระยะยาว
เพราะฉะนั้นจึงถือวาการบริหารลูกคาสัมพันธ จะเปนตัวสรางความภักดี ความพึงพอใจและความ
ผูกพันระหวางลูกคากับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในระยะยาว โดยที่บริษัทจะสามารถนําเสนอ
สินคาและบริการที่เรียกวา Cross-Selling ใหกับผูที่เปนลูกคาได
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เนื่องจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมไดมีเ พียงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไวบริการลูกคา
เทานั้น แตยังมีแบรนดกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่น และศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ที่อยูภายใต
การดูแลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนั้นการทําการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) จึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการ Cross-Selling ภายในสินคาและบริการตามขางตนที่
ไดกลาวมา ซึ่งผลการสํารวจสินคาและบริการที่ลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 50
คน เขาใชบริการมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100
รองลงมาคือ รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 92 และราน
สะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven) จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 88 และสินคาและบริการที่
ลูกคาผูเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด จํานวน 50 คนเขาใชบริการนอยที่สุด คือ ศูนยบริการเปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8
เมื่อดูผลการสํารวจในเรื่องความพึงพอใจสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด 2 อันดับ
สุดทายที่ลูกคาผูเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พึงพอใจนอยที่สุด
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ตารางที่ 6-1

ผลความพึงพอใจสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด 2 อันดับสุดทาย
ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น

2.88

ปานกลาง

การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)

2.82

ปานกลาง

ตารางที่ 6-1 แสดงใหเห็นวาสิทธิประโยชนที่ลูกคาพึงพอใจนอยที่สุด 2 อันดับสุดทายคือ
การสะสมคะแนนเมื่อนํารถเขาใชบริการที่ศูนยบริการ พีทีที ฟต สเตชั่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 และ
รองลงมา คือ การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่จุดจําหนายภายในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจสินคาและบริการที่ลูกคาผูที่
เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เขาใชบริการนอยที่สุด นั่นคือ ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีที
ที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ดวยเหตุผลดังนี้
(1) ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น เพราะโดยปกติเวลาเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่น มักจะซื้อที่อู
หรือศูนยที่เขาไปใชบริการ แลวเปลี่ยนทันที จึง ไมมีโอกาสไดซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.
(2) ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทที ี ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) เพราะ
กลุมตัอยางไมรจู ักวาพีทที ี ฟตสเตชั่นคืออะไร ใหบริการอะไร ไมเคยเห็น และปกติก็ไมไดเขาใชบริการ
จากวัตถุประสงคในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ
ความตองการ Cross-Selling สินคาและบริการในเครือของบริษัท แตผลจากการสํารวจความภักดี
ของลูกคาผูเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พบวา ความภักดีในเรื่องสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที
บลู การด ทําใหทานไดทดลองซื้อสินคาและเขาใชบริการอื่นๆในเครือของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) มากขึ้น อยูในอันดับที่ 7 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.32 และมีความภักดีอยูในระดับ ปานกลาง
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ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาในขอเสนอแนะควรนําความภักดีในเรื่องนี้มาปรับปรุงใหมีระดับความภักดีที่เพิ่ม
มากขึ้น ผูวิจัยจึงไดแบงขอเสนอแนะสําหรับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปใชกับผูที่เปน
สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ Cross-Selling
สินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ 2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับชองทางการ
สื่อสารสิทธิประโยชน
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1.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ Cross-Selling สินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการมุง CrossSelling สินคาและบริการในเครือของบริษัท ผูวิจัยจึงจะทําการเสนอแนะ สินคาและบริการ 3 ชนิด
คือ 1) ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) 2) ผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่น และ 3) รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ดวยเหตุผลประกอบที่วา สินคาและบริการ 3
ชนิดนี้เปนสินคาในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเปนสินคาและบริการ 3 ชนิดที่ลูกคาผูที่
เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มีการเขาใชและมีความพึงพอใจอยูในระดับที่ยังไมดีเทาที่ควร
เหตุผ ลที่ไมทําการ Cross-Selling ไปยัง น้ํามันเชื้อเพลิง และรานกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon) เพราะจากการสํารวจสินคาและบริการที่ลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
เขาใชมากที่สุด 2 อันดับ แรก คือ น้ํามันเชื้อเพลิงและรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะตองทําการ Cross-Selling ไปที่น้ํามันและรานกาแฟคาเฟอเมซอน
(Café Amazon) เพราะสินคา 2 ชนิดนี้มีลูกคาเขาใชบริการอยูใ นระดับที่ดีอยูแลว ผูวิจัยจึงใชสินคา
และบริการ 2 ชนิดนี้ นั่นคือ น้ํามันเชื้อเพลิงและรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) มาใช
เปนสินคาและบริการหลักที่จะ Cross-Selling ไปยังสินคาและบริการอีก 3 ชนิดที่ไดกลาวไวนั่นคือ 1)
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟต สเตชั่น (PTT FitStation) 2) ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น
และ 3) รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
1.1.1 การ Cross-Selling ไปยัง ศูนยบริก ารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น
(PTT FitStation) และน้ํามันหลอลื่น
เนื่องจากศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟต สเตชั่น (PTT FitStation) ไดถูก
พัฒนามาจากศูนยบริการโปรเช็ค (Pro-Check) ดังนั้นหากกลาวถึงศูนยบริการโปรเช็ค (Pro-Check)
อาจพอมีลูกคาบางคนรูจักและเคยเขาใชบริการ แตหลังจากศูนยบริการโปรเช็ค (Pro-Check) ถูก
พัฒนามาเปนศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ลูกคาหลายคน
กลับไมทราบวาคือบริการอะไร ผูวิจัยจึงไดสังเกตเห็นวาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับศูนยบริการเปลีย่ น
ถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ยังมีนอยมากหรือแทบจะไมมี แมกระทั่งในหนา
เว็บไซตของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาและบริการชนิดอื่น
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ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอยางเปรียบเทียบขอมูลศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ งพีทีที ฟตสเตชั่น
(PTT FitStation) บนหนาเว็บไซต
ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). ผลิตภัณฑและบริการ. เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2557.
เขาถึงไดจาก http://www.pttplc.com
จากภาพที่ 6-1 แสดงใหเห็นวาในหนาเว็บไซตหลั กของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
นอกจากมีขอมูลของสินคาและบริการบอกแลว อยางรานกาแฟคาฟอเมซอน (Café Amazon) และ
รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) จะแนบลิงคของเว็บไซตเฉพาะหรือเบอรโทรศัพทไวตางหาก ในขณะที่
ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟต สเตชั่น (PTT FitStation) ไมมีขอมูลของสวนนี้ ดังนั้น
สําหรับศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
ใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนี้
1) การเพิ่มการรับรูหรือขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที
ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
เปนสิ่ง แรกที่ บ ริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ควรเริ่ม ทํากอนการออกแบบสิท ธิ
ประโยชนที่เกี่ยวของกับศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) การ
เพิ่มขอมูลในชองทาง Website หรือ Facebook ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับศูนยบริการเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) จะเปนสิ่งสนับ สนุนใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและ
ไววางใจที่จะกลาเขาไปใชบริการ
2) ใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนตัว Cross-Selling ไปยังน้ํามันหลอลื่นและศูนยบริการ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสินคาที่จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึง
เปนสิ่งที่มีผูเขาใชบริการอยางตอเนื่อง ดังนั้นดวยความสําคัญของน้ํามันเชื้อเพลิง ผูวิจัยจึงเสนอใหนํา
น้ํามันเชื้อเพลิงมาเปนสินคาที่จะทําการ Cross-Selling ไปยังผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นและศูนยบริการ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ดังตัวอยางดังตอไปนี้
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“สําหรับสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เติมน้ํามันครบ 1,000 บาท ใชใบเสร็จคูกับบัตรพีทีที บลู การด
เปนสวนลด 100 บาทในการซื้อน้ํามันหลอลื่นเฉพาะภายในสถานีบริการน้ํามัน และถาหากนํารถเขา
มาเปลี่ยนถายน้ํามันที่ศูนยบ ริการพีทีที ฟตสเตชั่น จะไดรับบริการตรวจเช็คเครื่องยนตฟรีอีก 24
รายการ”
สิท ธิป ระโยชน ในขางตนจะเปนการเปลี่ยนพฤติก รรมใหลูก คาไดเ ขามาซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่นดวยตนเองในสถานีบริการน้ํามัน และยังเปนการทําใหลูกคาไดเขาทดลองใชศูนยบริการ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ควบคูกันไดอีกดวย
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3) การออกแบบโปรแกรมสิทธิประโยชนเพื่อแสดงถึงความใสใจสมาชิก เชนการทํา
สิทธิประโยชนตามฤดูกาลแนบกับขอมูลแนะนําในการขับรถในแตละชวงฤดู
แบงออกเปน 3 ฤดู ดังตอไปนี้
- ชวงฤดูหนาว เดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ สมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
ตรวจเช็คระบบไฟ ตรวจสอบการทํางานของใบปดน้ําฝน ตรวจสอบยางรถยนตฟรี
- ชวงฤดูรอน ชวงปลายกุมภาพันธ - พฤษภาคม เพื่อรับมือสําหรับ หนารอน
สมาชิกบัตร พีทีที บลู การด ฟรีบริการตรวจสอบน้ํายาแอร ตรวจสอบฟลมกรอง
แสง ตรวจเช็คหมอน้ํารถยนต ตรวจเช็คลมและสภาพยางรถยนต สมาชิกสามารถ
ใชคะแนนสะสมเปนสวนลดในการเขาใชบริการอื่นๆนอกเหนือจากการบริการ
ตรวจเช็คเชน 100 คะแนนแลกสวนลด 10% 300คะแนนแลกสวนลด 20% เปน
ตน
- ชวงฤดูฝน ชวงปลายเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เพื่อเตรียมตัวรับมือสําหรับ
หนาฝน สมาชิกบัตร พีทีที บลู การด ใชคะแนนแลกรับบริการตรวจเช็คน้ํากลั่น
และแบตเตอรี่ ตรวจน้ําฉีดกระจก ตรวจทําความสะอาดไมปดน้ําฝน ตรวจเช็คผา
เบรกและตรวจเช็คลมยาง หากใชบริการอื่นๆนอกเหนือจากการตรวจเช็คจะไดรับ
สวนลดเพิ่มอีก 20%
จากสิท ธิป ระโยชนในขางตนทางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยัง สามารถ
ออกแบบสิทธิประโยชนเพื่อนําไปยังผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นไดอีกเชนเดียวกัน
4) การสรางประสบการณที่ดีใหกับสมาชิกควบคูไปกับกิจกรรมแรลลี่
เนื่องจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีกิจกรรมที่จัดใหเฉพาะลูกคาผูเปนสมาชิก
บัตรพีทีที บลู การด อยูอ ยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมชมภาพยนตร ชมคอนเสิรต กิจกรรรมการแขงขัน
กีฬา และกิจกรรมแรลลี่ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการเพิ่มประสบการณที่ดีระหวางลูกคากับการบริการ จะ
เปนสิ่งที่สามารถทําใหลูกคารูสึกใกลชิดและไววางใจที่จะเขาใชบริการ เนื่องจากศูนยบริการเปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) เปนบริการที่เกี่ยวกับเครื่องยนต จึงเหมาะสมที่
จะควบคูไ ปกั บ การจั ด กิจ กรรมแรลลี่ โดยก อนการออกเดิ นทาง ณ จุ ดนั ด พบ ควรนํ าช า งจาก
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ศูน ยบ ริ ก ารเปลี่ ยนถ ายน้ํา มั นเครื่อ งพีที ที ฟ ต สเตชั่ น (PTT FitStation) มาทํ า การตรวจสอบ
เครื่องยนตของรถยนตที่เขารวมขบวนแรลลี่แตละคัน เพื่อใหสภาพรถพรอมตอการเดินทาง
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1.1.2 การ Cross-Selling ไปยังรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
จากการสัมภาษณลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พบวา ปจจัยที่สงผลใหราน
สะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) มีการเขาใชหรือมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เปนเหตุมาจากปจจัย
เรื่องของสถานที่ เพราะสถานที่ตั้ง ของรานสะดวกซื้ อจิ๊ ฟฟ (Jiffy) มัก อยูใ นเขตปริม ณฑลหรื อ
ตางจังหวัด ลูกคาผูที่อาศัยอยูในเมืองจึงมีโอกาสเขาซื้อสินคาที่รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) เฉพาะเวลา
ออกตางจังหวัดเปนสวนใหญ ดังนั้นการ Cross-Selling มายังรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) อาจทําไดกับ
ลูกคาผูที่มีการเขาใชสถานีบริการน้ํามันที่มีรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟหรือมีที่อยูอาศัยอยูในละแวกเดียวกับ
สถานีบริการน้ํามันที่มี่รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) เทานั้น
1) ใชน้ํามัน เชื้อเพลิงและรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) เปนตัว
Cross-Sell ไปยังรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
ใช ห ลั ก การเดี ย วกั น กั บ การ Cross-Selling ไปยั ง ศู น ย บ ริ ก ารเปลี่ ย นถ า ย
น้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) และน้ํามันหลอลื่น แตเนื่องจากรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ
(Jiffy) เปนสินคาบริโภคประเภทเดียวกันกับรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) ในการ CrossSelling ไปยังรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) จึงใชรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) เขามาดวย
ซึ่งมีตัวอยางในขอเสนอแนะดังนี้
- ซื้อเครื่องดื่มในรานกาแฟคาเฟอเมซอนครบทุก 50 บาทไดสวนลดซื้อของที่ราน
สะดวกซื้อจิ๊ฟฟ เปนมูลคา 10 บาท
- เติมน้ํามันครบทุก 500 บาท รับสวนลดจิ๊ฟฟมูลคา 30 บาท เมื่อซื้อสินคาตั้งแต
80 บาทขึ้นไป
2) วิธีการใชงานคูปองซื้อ 1 แถม 1 ที่รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
ในปจจุบันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการ Cross-Selling มายังรานสะดวก
ซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) โดยวิธีการสงคูปอง ซื้อ 1 แถม 1 เขามาทาง Email หรือ SMS เปนประจําทุกเดือน
แตสมาชิกตองทําการพิมพคูปองไปใชดวยตนเอง จากการสัมภาษณผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาในเรื่องนี้
เพราะกลุมตัวอยางกลาววาดวยวิธีการใชงานที่ยุงยาก จึงทําใหไมอยากเขาไปใชบริการ ถาหากการใช
คูปองของรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ทําใหสะดวกและใชงานไดงายขึ้น แรงจูงใจที่จะเขาไปซื้อสินคา
ในรานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy) ก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นขอเสนอแนะในการใชงานเพื่อใหใชไดงายขึ้น คือ
ใชวิธีการรูดบัตรเพื่อใชสิทธิ์ไดทันทีที่หนาเคานเตอรชําระเงิน
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1.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
นอกจากสิทธิประโยชนที่ผูวิจัยไดทําการเสนอแนะไปในขางตนแลว การสื่อสารสิทธิ
ประโยชน เหลานั้นยัง เปนสิ่ง สําคัญอีก หนึ่งประเด็น หนึ่งที่ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหแกบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) จากผลการวิจัย สําหรับกลุมตัวอยางลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ผูวิจัย
เล็งเห็นถึงการสื่อสารสิทธิประโยชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในเรื่อง การรับรู สิทธิประโยชนบตั รพี
ทีที บลู การด ของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ยังมีความชัดเจนไมเพียงพอ ไมวาจะเปนสิทธิ
ประโยชนเรื่องการสะสมคะแนน การแลกคะแนนหรือสิทธิประโยชนในหมวดสวนลดตางๆ ทั้งๆที่
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการทําชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชนที่เรียกไดวาครอบคลุมทุก
ชองทางไมวาจะเปนชองทาง Website Facebook Application Email และ SMS
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเสนอแนะเรื่องชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชน
ผูวิจัยจึงอางอิงขอมูลที่ไดจากการสํารวจพบวาชองทางที่ลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มี
ความพึง พอใจมากที่สุด คือ ชองทาง Website ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.30 รองลงมาคือ ชองทาง
Application ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.16 และอันดับสุดทายคือ ชองทาง Facebook มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.02
โดยคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจสิทธิประโยชนทั้งหมดอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งจากการสัมภาษณ
เพื่อหาเหตุผลอธิบายผลการวิจัยจากแบบสอบถามพบวา
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(1) ชองทาง Website เหตุผลที่กลุมตัวอยางลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พึง
พอใจดวยเหตุผลที่วา Website เปรียบเสมือนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา เพราะหากกลุม
ลูกคาตองการหาขอมูลแลวพบวาสิ่งนั้นมีเว็บไซตแบบเปนทางการ ความไววางใจหรือความมั่นใจที่จะ
สมัครสมาชิกก็จะมีเพิ่มขึ้น
(2) ชองทาง Application เหตุผลที่กลุมตัวอยางลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
พึงพอใจดวยเหตุผลที่วา ปจจุบันโทรศัพทสมารทโฟนเปนเครื่องมือสื่อสารที่ไดรับความนิยมและใชกัน
อยางแพรหลาย การมี Application จึงเปนสิ่งที่สะดวกและอยูใกลตัวมากกวาชองทางเว็บไซตหรือ
Facebook
(3) ชองทาง Facebook เหตุผลที่กลุมตัวอยางลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
พึงพอใจดวยเหตุผลที่วา ปจจุบันไมวาจะเปนแบรนดสินคาหรือบริการใดๆก็ตาม มักจะทํา ชองทาง
Facebook เพื่ อ ให ง า ยตอ การสรา งปฏิ สั ม พั น ธ กั นระหว า งลู ก ค า และแบรนด แต ข อเสี ย ของ
Facebook คือ หากไมไดมีการติดตามหนา Facebook อยางตลอดเวลา โอกาสที่จะไดรับขาวสารที่
ทางแบรนดประชาสัมพันธออกมาก็จะลดนอยลง เพราะพฤติกรรมของคนสวนใหญคือถาไมเห็นจาก
หนา New Feed ก็จะไมไดนึกถึง
ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหเหตุผลออกมาเปนขอเสนอแนะในเรื่องชองทางการสื่อสาร แบง
ออกเปน 2 กลุมตามหนาที่ของชองทางการสื่อสารสิทธิประโยชนที่ผูวิจัยจะทําการนําเสนอ
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1.2.1 Website PTT & Facebook PTT Blue Society
เปนชองทางที่สมาชิกเปนฝายเขามาหาขอ มูล ดวยตนเอง ดังนั้นจึงควรเพิ่มขอมูลของ
สินคาและบริการในเครือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหมากขึ้น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและ
ไววางใจใหกับสมาชิกที่จะเขาไปใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation) ที่เปนบริการที่มีการรับรูนอยที่สุด
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1.2.2 Application PTT Blue Card
นอกเหนือจากชองทาง Website และ Facebook ที่เปนชองทางที่สมาชิกตองเปนฝาย
เขาหา จากการสัมภาษณลูกคาผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ ยวกับ
ชองทาง Application วา ควรเปนชองทางที่เขาหาสมาชิกมากกวาที่จะใหสมาชิกเขามาหาดวยตนเอง
โดยเพิ่มคุณสมบัติของ Application ใหมากขึ้น จากเดิมที่สามารถทําไดเพียงตรวจสอบคะแนนสะสม
และตรวจสอบสิทธิประโยชนตางๆ คุณสมบัติที่ผูวิจัยเห็นควรแกการเพิ่มเติม คือ
- บอกคะแนนสะสมในปจจุบันและรายละเอียดการสะสมคะแนนและการแลก
คะแนนใน Application จากเดิมที่ตองเขาไปดูที่ Website เพียงชองทางเดียว
- สื่อสารสิท ธิป ระโยชน ทั้ง สิท ธิป ระโยชนทั่วไป หรือ Customization ผาน
Notification ใน Application จากการสัมภาษณพบวาลูก คาผูที่เปนสมาชิก บัตรพีทีที
บลู การด ตองการใหมีการแจงเตือนสิทธิประโยชนทาง Notification ใน Application
เพราะการสง Notification สามารถทําไดหลายครั้งใน 1 วัน และไมกอใหเกิดความนา
รําคาญเทากับชองทาง SMS หรือ Email อีกทั้งยังมีโอกาสที่สมาชิกจะไดเห็นขาวสาร
ประชาสัมพันธมากกวาชองทาง SMS หรือ Email อีกดวย
- เพื่อใหสมาชิกเห็นคุณคาของ Application มากขึ้น ดังนั้นควรเพิ่มการแจงขอมูล
ราคาน้ํามัน มี Notification เตือนเมื่อราคาน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถคนหา
สถานีบริการน้ํามันไดใน Application PTT Blue Card เดียว
2. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปใชกับผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีที
บลู การด
ผลจากการสํารวจลูกคาผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พบวา หลังจากที่ทราบวา
บัตรพีทีที บลู การด มีสิทธิประโยชนอะไรบาง จากกลุมตัวอยาง 150 คน มีผูสนใจสมัครถึง 97 คน
คิดเปนรอยละ 64.7 ดวยเหตุผลที่วา
(1) เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจําอยูแลว จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 41.3
(2) สิทธิประโยชนนาสนใจ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7
(3) รูสึกวาสิทธิประโยชนคุมคา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 24
เมื่อดูผลจากการสํารวจลูกคาผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด พบวาเหตุผลที่ลูกคา
กลุมนี้ไมสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เนื่องจากเหตุผลที่วา
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(1) ไมรูสิทธิประโยชนและไมรูวิธีการสมัคร จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26
(2) ไมรูวาบัตรมีไวทําอะไร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 24.7
(3). ความยุงยากในการสมัคร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 20
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จากเหตุผลทั้ง 3 ขอ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาวา การที่ลูกคาผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด ไมทราบวาบัตรพีทีที บลู การด มีสิทธิประโยชนอะไรหรือมีไวทําอะไร ซึ่งหมายความวาสื่อ
โฆษณาที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทําออกมายังไมชัดเจนเรื่องสิทธิประโยชน และการสมัคร
สมาชิกชองทาง Website เพียงชองทางเดียว ยังไมสะดวกสําหรับลูกคาอีกหลายคน
ผลจากการสัม ภาษณลูก คาผูที่เ ปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด มีกลุมตัวอย างบางคน
กลาวถึงการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนที่ทางบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ทําออกมาในชองทางสื่อ
โฆษณาตางๆ อยางในโฆษณาทางโทรทัศนยังไมชัดเจนถึงสิทธิประโยชนเรื่องการสะสมคะแนนและ
การแลกคะแนน เมื่อดูจนจบก็ยังไมสามารถทราบไดวาบัตรมีคุณสมบัติอะไร
ดังนั้นเพื่อเปนการชักจูงใหลูกคาผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เขามาสมัครเปน
สมาชิก ผูวิจัยจึง นําผลการสํารวจเรื่องความสนใจในสิท ธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด มาดูสิท ธิ
ประโยชนที่ลูกคาผูที่ไมมีบัตรสนใจมากที่สุด
ตาราง 6-2

แสดงความสนใจในสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด ของลูกคาผูที่ไมเปนสมาชิก
ความสนใจในสิทธิประโยชน

การแลกคะแนนเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café
Amazon)
การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูภายในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.

คาเฉลี่ย

ระดับความสนใจ

4.00

มากที่สุด

3.82

มาก

3.79

มาก

จากตาราง 6-2 พบวา สิทธิประโยชนที่ลูกคาผูท ี่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด สนใจ
มากที่สุดคือ การใชคะแนนสะสมแทนเงินสดเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. คาเฉลี่ยเทากับ
4.00 รองลงมาคือการสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และอันดับที่สามคือ การแสดงบัตรรับสวนลดและสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยู
ภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79
ดังนั้นจากผลการสํารวจสําหรับผูที่ไ มเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด ผูวิจัยจึงไดแบง
ขอเสนอแนะออกเปน 2 ประเด็นคือ 1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเรื่องสิทธิประโยชน
2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
2.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเรื่องสิทธิประโยชน
เพื่อใหลูกคาผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด สนใจสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีทีบลู
การด บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ควรทําสื่อโฆษณาที่ชัดเจนเรื่องการแลกคะแนนและการสะสม
คะแนน ใหกับผูที่เห็นสื่อไดรับทราบ โดยเฉพาะการแลกคะแนนสะสมเพื่อเติมน้ํามัน ซึ่งสื่อโฆษณาที่
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สมควรใชคือ สื่อโฆษณาภายในสถานีบริการน้ํามัน เพราะถึงแมจะเปนสื่อที่ผูที่ไมเปนสมาชิกบัตรพีทีที
บลู การด รูจัก บัตรจากชองทางนี้เ ปนอันดับ สอง รองลงมาจากสื่อโฆษณาทางทีวี แต เพราะเปน
ชองทางที่ประหยัดคาใชจายมากกวาสื่อโฆษณาทางโทรทัศน และเปนสื่อที่ตรงกับกลุมเปาหมายมาก
ที่สุด
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2.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด
จากเหตุผลที่ทําใหลูกคาไมสมัครสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card) กลุม
ตัวอยางเลือกเหตุผลที่วา ความยุงยากในการสมัคร ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณพ บวา ชวงอายุ
ระหวาง 30 ปขึ้นไปคือกลุมคนที่รูสึกวาการสมัครชองทาง เว็บไซต ทําใหเสียเวลาและยุงยากเกินกวา
ที่จะตองเขาไปสมัคร ซึ่งหากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองการไดขอมูลของคนกลุมนี้ ซึ่งเปนกลุม
คนที่มีกําลังในการซื้อ สิ่งที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ควรปรับปรุง คือ วิธีการสมัครอาจเพิ่มการ
สมัครที่หนาปมเขาไป โดยลดขอมูลประวัติสมาชิกใหเหลือเฉพาะขอมูลที่สําคัญ เชน หมายเลยบัตร
ประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด เบอรโทรศัพท Email และชองทางที่สะดวกติดตอ ซึ่งถาหาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถใชวิธีการสง Email หรือ SMS ใหลูกคาเขามากรอกขอมูลเพิ่มเติมได
สวนที่ 2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชนบัตรพีทีที บลู การด และ
ความภักดีของลูกคาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยเห็นวายังคงมีป ระเด็นที่นาสนใจและ
ทําการศึกษาตอยอดตอไปได ดังตอไปนี้
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการทําแบบสอบถามสําหรับผูที่เปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู
การด ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดผลวิจัยที่นาเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเรื่องการสรางสถานีบริการน้ํามันแบบพีทีที ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station)
สง ผลใหลูก คาเกิดความผูก พัน และความภัก ดีในสินคาและบริก ารในเครือบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) อยางไร
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บรรณานุกรม
เอกสารภาษาไทย
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รุงไพลิน สองจา. “การบริหารลูกคาสัมพันธ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรสปอต
เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จากัด” จุลนิพนธของการศึกษาใน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
วงศิยา ประเสริฐศิลป. “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และความภักดีในธุรกิจบริการ.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาประชาสัมพันธ คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร. ซีอารเอ็ม-ซีอีเอ็ม หยินหยางการตลาด. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวงกลม, 2547.
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ. จิตวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532.
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สุณิสา ผองผล. “การรับรู ความพึงพอใจ และความภักดีตอบัตรทรูการดของลูกคาบริษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).” จุลนิพนธของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2555.
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หนึ่ง ฤทัย วัธ นเภคิน . “ความพึง พอใจของผูบ ริโ ภคที่มี ตอคุ ณภาพการบริ ก ารของรา นคา ปลี ก
สมัยใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
อภิณหพันธุ ชางเขียนดี. “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและความภักดีของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน).” จุลนิพนธของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
สัมภาษณ
กมล กาจคะนอง. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2556
กษิดิ์เดช นิยม. สัมภาษณ, 21 ตุลาคม 2556
จิราภา วิริยะสัทธา. สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2556
ชวิศา วงษบัณฑิตย. สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2556
ณัฐชฎา กาญจนไพหาร. สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2556
ทิสา บุญเนาว. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2556
ธเนศ ทองชาติ. สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556
นภาวรรณ ทรัพยสาร. สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2556
นําพล ฉันทธนากร. สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2556
ปทธิพงศ มาลากุล ณ อยุธยา. สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2556
พนิดา ทองวิลาศ. สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2556
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พรเทพ เรืองสุข. สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2556
ภัทรพร รัตนภิรมย. สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556
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มุขพล มณีนอย. สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556

สุชาตินิจ ชางสมบูรณ. สัมภาษณ, 26 ตุลาคม 2556
สุปราณี ไผงาม . สัมภาษณ, 26 ตุลาคม 2556

สุพจน โสภณดิเรกรัตน. สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2556
สิทธิชัย ประสานวงศ. สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2556
แสนสุข บูรพาอภินันท. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2556
หทัยชนก ชีวโมกข. สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2556
อัตถสิทธิ์ หลอดเอียดชัย. สัมภาษณ, 10 ตุลาคม 2556
เว็บไซต
กระทรวงแรงงาน. การจําหนายน้ํามันเปรียบเทียบ 5 ป ป2551-2555. เขาถึงเมื่อ
23 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.doeb.go.th
กรุงเทพธุรกิจ. ธุรกิจน้ํามันแขงดุ หลังยกเลิกเบนซิน91. เขาถึงเมื่อ 4 กรกฏาคม 2556.
เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/centerbusiness/20121229/483829/ 1.html
เดลินิวส. ปตท.เปดตัวบัตรสะสมความสุข. เขาถึงเมือ่ 2 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.dailynews.co.th/Content/economic/71914/index.html
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ประชาชาติธุรกิจ. ปตท.ปรับโฉมศูนยถายน้ํามันเครื่อง "FitStation" เปลี่ยนเร็วซอมเร็วนํารองทีร่ าบ1.
เขาถึงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก
http://business.vayoclub.com/index.php?topic=2475.0
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วิกิพีเดีย. ปตท. เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ. ธุรกิจน้ํามันธุรกิจแหงความเสี่ยง. เขาถึงเมื่อ 2 กรกฏาคม 2556.
เขาถึงไดจาก http://www.thaienergynews.com/ArticleShowDetail.asp
PTT. ผลิตภัณฑและบริการ. เขาถึงเมือ่ 10 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก www.pttplc.com
PTT Blue Card. About bluecard. เขาถึงเมือ่ 2 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.pttbluesociety.com/blue-card/about-blue-card
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แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่ง ของการทําจุล นิพนธ ของนัก ศึก ษา
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากรผูวิ จั ยจึ ง ใคร ข อความกรุณ าจากท านในการให ขอ มู ล
ครบถวนตามความเปนจริงเพื่อประโยชนตอการศึกษา และขอขอบพระคุณทุก
ทานที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาเพื่อตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
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สวนที่ 1 การสมัครบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card)

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนคําตอบของทาน
1.ทานสมัครเปนสมาชิกบัตรพีทีที บลู การด เพราะเหตุผลใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

( ) เห็นจากสื่อโฆษณา
( ) เพื่อนแนะนํา
( ) พนักงานที่สถานีบริการแนะนํา
( ) เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจํา
( ) ชอบซื้อเครื่องดื่มที่รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
( ) ชอบซื้อสินคาที่รา นสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
( ) สิทธิประโยชนนาสนใจ
( ) รูสึกวาสิทธิประโยชนที่ไดรับคุมคา
( ) ชอบสะสมบัตรประเภทนี้อยูแลว
( ) อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………..
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนคําตอบของทาน
1. ทานเคยซื้อสินคาหรือเขาใชบริการใดบางในสถานีบริการน้ํามัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
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( ) เติมน้ํามัน

( ) รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
( ) รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)

( ) รานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน (Seven-Eleven)

( ) ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)

( ) รานอาหาร เชน McDonald, KFC, Chester’s Grill, A&W, Black Canyon เปนตน
( ) รานขนม เชน Daddy Dough, Mister Donut เปนตน
( ) หองน้ํา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………..
2. เรียงลําดับสินคาและบริการที่ทานเขาใชในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มากที่สุดเพียง 3 อันดับแรก
คําชี้แจง โดยหมายเลข 1 คือใชมากเปนอันดับ 1 /หมายเลข 2 คือใชมากเปนอันดับ 2 /หมายเลข 3 คือใชมากเปน
อันดับ 3
___ เติมน้ํามัน
___ รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
___ รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
___ รานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน (Seven-Eleven)
___ ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
___ รานอาหาร เชน McDonald, KFC, Chester’s Grill, A&W, Black Canyon เปนตน
___ รานขนม เชน Daddy Dough, Mister Donut เปนตน
___ หองน้ํา
___ อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………..
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สวนที่ 3 การรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card)
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนคําตอบของทาน
คําชี้แจง การรับรู
ความพึงพอใจ กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนเลขที่เปนคําตอบของทาน วาทานเห็นดวยมากนอย
เพียงใด
การรับรู
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคําถาม
ทราบ
ไมทราบ นอยที่สุด
มากที่สุด
1. การตรวจสอบคะแนนสะสมและสิท ธิ ประโยชน ชองทาง
1 2 3 4 5
เว็บไซต www.pttbluesociety.com
2. การติ ด ตามข อมู ล ข าวสารและสิ ท ธิ ป ระโยชน ช องทาง
1 2 3 4 5
Facebook PTT Blue Society
3. การตรวจสอบคะแนนสะสมและสิท ธิ ประโยชน ชองทาง
1 2 3 4 5
แอพพลิเคชั่น PTT Blue Card บน iOS และ Android
4. การสะสมคะแนนเมื่ อเข าเติ มน้ํ ามันที่สถานี บริการน้ํ ามั น
1 2 3 4 5
ปตท.
5. การสะสมคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นเฉพาะที่
1 2 3 4 5
จุดจําหนายภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
6. การสะสมคะแนนเมื่อซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเม
1 2 3 4 5
ซอน (Café Amazon)
7. การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟ๊ ฟ (Jiffy)
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8. การสะสมคะแนนเมื่ อนํ ารถเข าใช บ ริ การที่ ศู นย บ ริ การ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
9. การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเข าเติม น้ํามันที่ส ถานี
บริการน้ํามัน ปตท.
10. การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่ มจากราน
กาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
11. การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวก
ซื้อจิฟ๊ ฟ (Jiffy)
12. การแสดงบัต รรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยู
ภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
13. การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษที่รานอาหารตางๆ
14. การแสดงบัตรรับสวนลดที่พักและโรงแรมตางๆ
15. การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม
16. การแสดงบัต รรั บ ส วนลดคาเข าสถานที่ ให ค วามบั นเทิ ง
เชน Art in Paradise ,Underwater World Pattaya เปนตน
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สวนที่ 3 การรับรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card) (ตอ)
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนคําตอบของทาน
คําชี้แจง การรับรู
ความพึงพอใจ กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนเลขที่เปนคําตอบของทาน วาทานเห็นดวยมากนอย
เพียงใด
17. การแสดงบัต รรั บส วนลดรานค าอื่ นๆที่ร วมรายการ เช น
1 2 3 4 5
Cockpit รานหนังสือนายอินทร เปนตน
18. การมีสิ ทธิ์เ ขารวมกิจกรรมพิเ ศษของ ปตท. เช น แรลลี่
1 2 3 4 5
กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี
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สวนที่ 4 ทานเห็นดวยกับขอความดังตอไปนีห้ รือไม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงบนเลขที่ตรงกับคําตอบของทาน วาทานเห็นดวยหรือไมกับขอความตอไปนี้
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
ทานเห็นดวยเพียงใดกับขอความดังตอไปนี้
1. ท านยินดีที่ จะบอกต อสิ่ งดี ๆที่ ทานไดรั บจากสิท ธิป ระโยชน ของ
บัตรพีทีที บลู การด ใหผูอื่นฟง
2. สิทธิประโยชนจากบั ตรพีทีที บลู การด ทํ าใหทานอยากชักชวน
ผูอื่นมาซื้อสินคาและใชบริการของ ปตท.
3. สิทธิป ระโยชนของบัตรพี ทีที บลู การ ด ทําใหทานนึกถึ งสินค า
และบริการของ ปตท. กอนเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการ
4. สิทธิประโยชนของบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานไดทดลองซื้อ
สินคาและเขาใชบริการอื่นๆของ ปตท. มากขึ้น
5. สิ ท ธิ ป ระโยชน จากบั ตรพี ที ที บลู การ ด ทํ าให ท านไม อยาก
เปลี่ยนไปใชบริการของผูใหบริการรายอืน่ หากไดขอเสนอที่ดีกวา
6. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานยินยอมที่จะ
จายมากขึ้นใหกับสินคาและบริการของ ปตท. แมจะตองจายในราคา
ที่สูงกวาบริษัทอื่น
7. ถาผูอื่นมีเขาใจผิดเกี่ยวกับสินคาและบริการของ ปตท. ทานจะ
ชวยแกไขความเขาใจผิดนั้นทันที
8. สิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากบั ต รพี ที ที บลู การ ด ทํ าให ท า นจะยั ง ไม
เปลี่ย นไปใชสินค าและบริการของบริษัท อื่น หากประสบป ญหาใน
สินคาและบริการของ ปตท.
9. สิทธิประโยชนจากบัต รพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกเสียดาย
หากไมไดซื้อสินคาหรือเขาใชบริการของ ปตท.
10. ทานรูสึกประทับใจกับ “คุณคาเพิ่ม” ที่ทานไดรับจากบัตรพีทีที
บลู การด
11. สิ ท ธิป ระโยชน จากบั ต รพี ที ที บลู การ ด ทํ าให ท านท านรู สึ ก
เชื่อมั่นและไววางใจที่จะซื้อสินคาและใชบริการของ ปตท.
12. สิทธิประโยชนจากบัตรพีทีที บลู การด ทําใหทานรูสึกใกลชิด
และผูกพันกับสินคาและบริการของ ปตท.
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สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองทีเ่ ปนความจริงเกี่ยวกับตัวทานหนาขอความตอไปนี้
1. เพศ
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( ) ชาย
2. อายุ

( ) 20 – 30 ป
( ) 41 – 50 ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4.อาชีพ
( ) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
( ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) รับจาง
5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) ต่ํากวา 10,000 บาท
( ) 20,001 - 30,000 บาท
( ) สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป

( ) หญิง

( ) 31 – 40 ป
( ) 51 ปขึ้นไป

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) ปริญญาตรี
( ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
( ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................
( ) 10,000 - 20,000 บาท
( ) 30,001 - 40,000 บาท

ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................
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แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่ง ของการทําจุล นิพนธ ของนัก ศึก ษา
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากรผูวิ จั ยจึ ง ใคร ข อความกรุณ าจากท านในการให ขอ มู ล
ครบถวนตามความเปนจริงเพื่อประโยชนตอการศึกษา และขอขอบพระคุณทุก
ทานที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาเพื่อตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
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สวนที่ 1 การรับรูเกี่ยวกับบัตรพีทีที บลู การด (PTT Blue Card)
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนคําตอบของทาน

1. ทานรูจักบัตรพีทีที บลู การด หรือไม
( ) รูจักบัตรพีทีที บลู การดแตไมสมัครสมาชิก *ทําขอที่ 2 และ 3
( ) ไมรูจักบัตรพีทีที บลู การด *ขามไปทําสวนที่ 2
2. ทานรูจักบัตรพีทีที บลู การด จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) สมาชิกในครอบครัว
( ) เพื่อน
( )
( ) โทรทัศน
( ) วิทยุ
( )
( ) สื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter
( )
( ) สื่อโฆษณาภายในสถานีบริการน้ํามัน
( )
( ) อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................
3. เหตุผลที่ทานไมสมัครบัตรพีทีที บลู การด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ไมรูวิธีการสมัคร

พนักงานที่สถานีบริการน้ํามัน
หนังสือพิมพ/นิตยสาร
สื่อโฆษณาทางอินเตอรเน็ต
สื่อโฆษณา ณ รานคาที่รวมรายการ

( ) ไมรูวาบัตรมีไวทําอะไร
( ) ไมรูวาบัตรมีสิทธิประโยชนอะไรบาง
( ) ไมชอบพกบัตร
( ) ความยุงยากในการสมัคร
( ) คิดวาเรื่องการสะสมคะแนนเปนเรื่องไมจําเปน
( ) เปนสมาชิกบัตรอื่นที่ใหสิทธิประโยชนคลายกับบัตรพีทีที บลู การด อยูแลว
( ) คิดวาบัตรอื่นๆ ใหสิทธิประโยชนที่ดีกวา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเขาใชสินคาและบริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนคําตอบของทาน
1. ทานเคยซื้อสินคาหรือเขาใชบริการใดบางในสถานีบริการน้ํามัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
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( ) เติมน้ํามัน

( ) รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
( ) รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)

( ) รานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน (Seven-Eleven)

( ) ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)

( ) รานอาหาร เชน McDonald, KFC, Chester’s Grill, A&W, Black Canyon เปนตน
( ) รานขนม เชน Daddy Dough, Mister Donut เปนตน
( ) หองน้ํา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………..
2. เรียงลําดับสินคาและบริการที่ทานเขาใชในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มากที่สุดเพียง 3 อันดับแรก
คําชี้แจง โดยหมายเลข 1 คือใชมากเปนอันดับ 1 /หมายเลข 2 คือใชมากเปนอันดับ 2 /หมายเลข 3 คือใชมากเปน
อันดับ 3
___ เติมน้ํามัน
___ รานกาแฟคาเฟอเมซอน (Café Amazon)
___ รานสะดวกซื้อจิ๊ฟฟ (Jiffy)
___ รานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน (Seven-Eleven)
___ ศูนยบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
___ รานอาหาร เชน McDonald, KFC, Chester’s Grill, A&W, Black Canyon เปนตน
___ รานขนม เชน Daddy Dough, Mister Donut เปนตน
___ หองน้ํา
___ อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………..
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สวนที่ 3 ความสนใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทที ี บลู การด (PTT Blue Card)
1. ถาหากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ ทานมีความสนใจตอสิทธิประโยชนนั้นๆอยางไร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนเลขที่เปนคําตอบของทาน วาทานสนใจมากนอยเพียงใด
0 = ไมสนใจ 1 = สนใจนอยที่สุด 2 = สนใจนอย 3 = สนใจปานกลาง 4 = สนใจมาก 5 = สนใจมากที่สุด
ระดับความสนใจในสิทธิประโยชน
ประเด็นคําถาม
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ไมสนใจ

1. การสะสมคะแนนเมื่อเขาเติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.

2. การสะสมคะแนนเมื่อซื้ อผลิตภั ณฑน้ํามั นหลอลื่ นเฉพาะที่จุดจํ าหนาย
ภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
3. การสะสมคะแนนเมื่ อซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม จากร านคาเฟ อ เมซอน (Café
Amazon)
4. การสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)

5. การสะสมคะแนนเมื่ อนํ ารถเข า ใช บ ริ การที่ ศู นย บ ริ การเปลี่ ย นถ า ย
น้ํามันเครื่องพีทีที ฟตสเตชั่น (PTT FitStation)
6. การแลกคะแนนแทนเงินสดในการเขาเติมน้ํ ามันที่ สถานี บริการน้ํามั น
ปตท.
7. การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อเครื่องดื่มจากรานกาแฟคาเฟอเม
ซอน (Café Amazon)
8. การแลกคะแนนแทนเงินสดในการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อจิฟฟ (Jiffy)
9. การแสดงบัตรรับสวนลด และสิทธิพิเศษจากรานคาที่อยูในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. เชน McDonald Chester’s Grill KFC Häagen-Dazs ขนม
บานอัยการ เปนตน
10. การแสดงบั ต รรั บ ส ว นลด และสิ ท ธิ พิ เ ศษที่ ร า นอาหารต างๆ เช น
Scoozi Pizza Nagiya Mugendai Farm Design, Baskin Robbin เปน
ตน
11. การแสดงบั ตรรั บ สวนลดที่ พั กและโรงแรมต างๆ เช น Sri Panwa
Phuket , The Greenery Resort Khao Yai เปนตน
12. การแสดงบัตรรับสวนลดที่สปาและสถาบันเสริมความงาม เชน ราชเทวี
คลีนิกรมยรวินคลีนิก Slim Up Center The Oasis Spa เปนตน
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สวนที่ 3 ความสนใจในสิทธิประโยชนของบัตรพีทที ี บลู การด (PTT Blue Card) (ตอ)
1. ถาหากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ ทานมีความสนใจตอสิทธิประโยชนนั้นๆอยางไร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนเลขที่เปนคําตอบของทาน วาทานสนใจมากนอยเพียงใด
0 = ไมสนใจ 1 = สนใจนอยที่สุด 2 = สนใจนอย 3 = สนใจปานกลาง 4 = สนใจมาก 5 = สนใจมากที่สุด
ระดับความสนใจในสิทธิประโยชน
ประเด็นคําถาม
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13. การแสดงบัตรรับสวนลดคาเขาสถานที่ใหความบันเทิง เชน Art in
Paradise Underwater World Pattaya เปนตน
14. การแสดงบัตรรับสวนลดรานคาอื่นๆที่รวมรายการ เชน Cockpit ราน
หนังสือนายอินทร เปนตน
15. การมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมพิเศษของ ปตท. เชน แรลลี่ กิจกรรมเพื่อ
สังคม กิจกรรมลุนบัตรเขาชมกีฬาและดนตรี

สนใจมากที่สดุ
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2. หากบัตรสมาชิกพีทีที บลู การดมีสิทธิประโยชนใหทานตามขอ 1 ทานสนใจสมัครเปนสมาชิกหรือไม
( ) สมัคร *กรุณาทําขอที่ 3
( ) ไมสมัคร *กรุณาขามไปทําขอที่ 4
3.สําหรับผูที่ตอบวา “สมัคร” เพราะเหตุใดทานจึงสนใจสมัครเปนสมาชิก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เติมน้ํามันที่ ปตท. เปนประจําอยูแลว
( ) สิทธิประโยชนนาสนใจ
( ) รูสึกวาสิทธิประโยชนที่ไดรับคุมคา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………
4. สําหรับผูที่ตอบวา “ไมสมัคร” เพราะเหตุใดทานจึงไมสนใจสมัครเปนสมาชิก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ไมชอบพกบัตร
( ) สิทธิประโยชนไมนาสนใจ
( ) คิดวาเรื่องการสะสมคะแนนเปนเรื่องไมจําเปน
( ) เปนสมาชิกบัตรอื่นที่ใหสิทธิประโยชนคลายกับบัตรพีทีที บลู การด อยูแลว
( ) คิดวาบัตรอื่นๆ ใหสิทธิประโยชนที่ดีกวา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองทีเ่ ปนความจริงเกี่ยวกับตัวทานหนาขอความตอไปนี้
1. เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ

( ) ชาย
2. อายุ

ส

( ) 20 – 30 ป
( ) 41 – 50 ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4.อาชีพ
( ) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
( ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) รับจาง
5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) ต่ํากวา 10,000 บาท
( ) 20,001 - 30,000 บาท
( ) สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป
ขอเสนอแนะ

( ) หญิง

( ) 31 – 40 ป
( ) 51 ปขึ้นไป

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) ปริญญาตรี
( ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
( ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................
( ) 10,000 - 20,000 บาท
( ) 30,001 - 40,000 บาท

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
................................................................

