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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั และเพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมยอดขายน ้ ามนัน ้ ามนัของสถานีบริการน ้ ามนัยิ่งเจริญ
ปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู ท าการศึกษาโดยวิธีแจกแบบสอบถามจ านวน 400 คนวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็นชาย อาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพเป็นผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ ามนั รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 75,000 บาท ส่วนใหญ่มีบริษทัท่ีสั่งน ้ ามนัเป็นประจ า
อยูแ่ลว้ ปัจจยัท่ีเลือกสัง่ซ้ือน ้ ามนัสูงสุดสามอนัดบัแรกคือ ราคาน ้ ามนั เช่ือมัน่ในคุณภาพ และ การบริการ รูปแบบการช าระ
เงินส่วนใหญ่ช าระดว้ยเงินสด ปริมาณสัง่น ้ ามนัต่อคร้ัง ต ่ากวา่ 2,000 ลิตร ความถ่ีในการสัง่อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง ช่องทางการรับ
ข่าวสารคือปากต่อปาก ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นลกัษณะกายภาพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นบุคลากร มีระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดแนวทางการเพ่ิมยอดขายน ้ ามนัของสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง จงัหวดั
หนองบวัล าภู ทั้งหมด 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการท่ี 1 ช าระเงินง่าย ๆ  ผ่านบตัรและพร้อมเพย ์โครงการท่ี 2 ส่งเสริมการสัง่
น ้ ามนัปริมาณนอ้ย โครงการท่ี 3 เพ่ิมพนกังานขาย และโครงการท่ี 4 สัง่คุม้ลุน้ทอง 

 

ABSTRACT 
The research aimed to study the influence of customers’ behaviorf and marketing mix factors the decision of 

choosing petroleum station service and to suggest the guidelines to invrease sales of Yingcharern Petroleum, Naklang 
district, Nongbualumphu province. The questionnaires were used to collect data from 400 samples, then the data were 
analyzed using SPSS statistical analysis program. The results revealed that most respondents were male, 31 - 40 years 
old, with Bachelor’ s degree, petroleum station entrepreneur, earned a monthly income of 50,001 -  75,000 baht, and 
always order petroleum.  The most important factors impacting on making decision are price, followed by quality and 
service.  Most respondents paid by cash with ordering under 2,000 liter.  The frequency of ordering were once a week. 
Word of mouth is most effective way to get information.  The factors influencing of making decision were product, 
price, physical evidence, place, sales promotions, process and people, respectively.  Therefore, the guidelines for 
increasing sales from the results were 1. Easy payment by Promtpay and Credit Card project, 2. Supporting less ordering 
project, 3. Increasing numbers of distributors project, and 4. Special coupon project. 
 
 
ค าส าคญั: การเพ่ิมยอดขาย การตลาด สถานีบริการน ้ ามนั 
Keywords: Increase Sale, Marketing, Petroleum Station 
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บทน า 
ในปัจจุบนัน ้ ามนัเป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของมนุษยน์บัตั้งแต่ออกจากบา้น รวมไปถึงการเดินทางคมนาคม และการขนส่งต่างๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากน้ีน ้ ามนัเช้ือเพลิงยงัเป็นปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แทบจะทุก
อุตสาหกรรมเลยก็วา่ไดแ้ละจากภาคเศรษฐกิจประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ปริมาณการใชน้ ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และปริมาณรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึน โดยยอดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ียต่อวนัของปี 2560 (ม.ค.-
ธ.ค.) อยูท่ี่ 149.49 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีการใชอ้ยูท่ี่ 145.10 ลา้นลิตร (ไทยโพสต,์ 2561) 

จากการเติบโตของเศรษฐกิจ พบวา่ผูบ้ริโภคหันกลบัมาใชน้ ้ ามนัมากข้ึนโดยให้ความสนใจกบัราคา และการ
บริการเป็นหลกั อีกทั้ งสถานีบริการน ้ ามนัท่ีมีมากกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน โดยใน
ปัจจุบัน สถานีบริการน ้ ามนัในประเทศไทย ไม่ได้มีเพียงแค่บริการในดา้นน ้ ามนัเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงัเพ่ิม
ความส าคญักบัจุดขายใหม่ๆ เขา้มาในสถานีบริการมากข้ึน เช่น หอ้งน ้ าสะอาด ร้านสะดวกซ้ือ จุดพกัรถ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน ดงันั้นสถานีบริการ
น ้ ามนัจึงตอ้งมีการพฒันา และปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่เสมอ อีกทั้ งยงัเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความทนัสมยั ใหก้บัสถานีบริการน ้ ามนัของตน เพ่ือใหเ้ทียบเท่าสถานีบริการน ้ ามนัท่ีมีตราสินคา้ได ้

สถานีบริการน ้ ามนัยิ่งเจริญปิโตรเลียม ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขท่ี 115 หมู่ 15 ถนนนาค าไฮ -  
บา้นผือ ต าบลกุดดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้งปลีกและส่ง บริหารงานโดยคุณ
กนกพรรณ พดัไธสง โดยเป็นการบริหารแบบธุรกิจภายในครอบครัว ซ่ึงในระยะแรกของธุรกิจนั้นยงัไม่มีการแข่งขนัท่ี
รุนแรง เน่ืองจากในขณะนั้นมีผูค้า้น ้ ามนัทั้ งปลีกและส่งมีไม่มากนัก ท าให้ลูกคา้สนใจซ้ือสินคา้ของทางยิ่งเจริญ
ปิโตรเลียม เน่ืองจากสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียมมีน ้ ามนัท่ีมีคุณภาพและสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานจึงท าให้มีความ
น่าเช่ือถือ อีกทั้งผูบ้ริหารและพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นอย่างกวา้งขวาง ยิ่งเจริญปิโตรเลียมเป็น
สถานีบริการน ้ ามนัท่ีมีขนาดใหญ่และไดม้าตรฐานท่ีสุดแห่งหน่ึงบนถนนสายนาค าไฮ - บา้นผือ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะอยู่
ในต าบลกุดดินจ่ีและผูท่ี้ใชถ้นนสาย นาค าไฮ - บา้นผือ ในการสัญจรส่วนการขายส่งนั้นทางยิ่งเจริญปิโตรเลียมได้ส่ง
น ้ ามนัเช้ือเพลิงให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็นสถานีบริการน ้ ามนัขนาดย่อยและลานรับซ้ือสินคา้เกษตรต่าง ๆ ร่วมถึงร้านวสัดุ
ก่อสร้างหรือผูรั้บเหมาอีกดว้ย โดยกลุ่มลูกคา้จะอยู่ในหลายเขตอ าเภอเช่น อ าเภอนากลาง อ าเภอน ้ าโสม อ าเภอนายงู 
อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอโนนสงั และในพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่กลเ้คียง เป็นตน้ การจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสถานีบริการน ้ ามนั
ยิ่งเจริญปิโตรเลียมนั้นข้ึนอยูก่บัฤดูกาลเน่ืองจากผูใ้ชน้ ้ ามนัส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรเช่นปลูกขา้วปลูกมนั 
ปลูกออ้ย หรือผูรั้บเหมาต่าง ๆ ท าใหฤ้ดูฝนนั้นเคร่ืองจกัรไม่สามารถท างานไดแ้ละตอ้งถูกชะลอการใชง้านท าให้การใช้
น ้ ามนัลดลงและส่งผลให้ยอดขายน ้ ามนัของทางสถานีบริการน ้ ามนัต่าง ๆ ลดลงตามไปดว้ย  อีกทั้งผูค้า้รายอ่ืน ๆ จาก
ต่างพ้ืนท่ีเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งในตลาดโดยมีการขายสินคา้ท่ีราคาถูก ลดราคา มีของแถม เป็นตน้ นอกจากน้ีสาเหตุท่ีส่งผล
ต่อยอดขายของสถานีบริการน ้ ามนัยิ่งเจริญปิโตรเลียมลดลงคือไม่ไดมี้การใชก้ลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายหรือส่งเสริมการ
ขาย เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคญัในการท าธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั
สูงจึงส่งผลใหย้อดขายของสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภูลดลง 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1    ยอดขายน ้ ามนั บริษทั ยิง่เจริญปิโตรเลียม พ.ศ. 2558 - 2560 

ชนิดน า้มนั 
ยอดขายน า้มนั (ลติร)/เดือน 

ดเีซล แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 
ปี 2558 600,000 56,000 144,000 
ปี 2559 510,000 47,600 122,400 
ปี 2560 450,000 42,000 108,000 

 ท่ีมา: บริษทั ยิง่เจริญปิโตรเลียม ปี 2558 - 2560 
  

จากปริมาณยอดขายเฉล่ียต่อเดือนท่ีลดนอ้ยลง ท าให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการ
น ้ ามนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานีน ้ ามนั ในเขตอ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู และก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายน ้ ามนั 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมดา้นการเลือกซ้ือน ้ ามนัและบริการสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัในอ าเภอนากลาง จงัหวดั

หนองบวัล าภู 
3. เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายน ้ ามนัของสถานีบริการน ้ ามนัยิ่งเจริญปิโตรเลียม อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู ใหเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากยอดขายในปี พ.ศ. 2560 
 
วธีิการวจิยั 

1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน ้ามนัและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน า้มนั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
1)    ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ประชากรท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม  อ าเภอนา
กลาง  จงัหวดัหนองบวัล าภู และกลุ่มท่ีใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัท่ีใชเ้สน้ทางถนนสายนาค าไฮ - บา้นผือ ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

2)    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรของผูท่ี้มาใชบ้ริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง  จงัหวดั

หนองบวัล าภู จึงเลือกใชว้ธีิก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร Lind et al. (2013) ดงัน้ี 

                              จากสูตร  n = π(1-π)(
Z

E
)2 

           n = (0.5)(1-0.5)(
(1.96)

(0.05)
)2 

                                                                              n =  384.16 ตวัอยา่ง 
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ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384.16 ตวัอยา่งดงันั้นผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 400 
ชุด ใชว้ิธีการเก็บกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั
ยิง่เจริญปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 
1) ศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2) สร้างแบบสอบถามแลว้น าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
3) แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั มีระดบัการวดัแบบมาตรนาม

บญัญติั  
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั ประเมินระดบั

ความส าคญัของแต่ละปัจจยั จ านวน 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ปัจจัยด้านพนักงาน (People) ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ (Process) และปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evident) โดยใช้เกณฑ์ระดับ
ความส าคญั (Important Scale) ก าหนดระดบัคะแนน 5 ระดบั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาส่วนน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน จากนั้นท าการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการ
น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจ านวน 30 ชุด มาตรวจสอบความเช่ือถือได ้ (Reliability) ใชเ้ทคนิคการวดัสอดคลอ้งภายใน
ชุดเดียวกนั วธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs alpha coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552)โดย
การน าค าถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัซ่ึงค าถาม
ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 มีทั้งหมด 30 ขอ้ ตรวจสอบในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical for Social Sciences) for 
Windows Version 19.0 ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.972  

2. การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับสถานีบริการน ้ามันยิ่งเจริญปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู  
ซ่ึงวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้มีวธีิด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

 2.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
  ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ จากบทความ วารสาร 
งานวจิยั และข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์การตลาด 
 2.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  หลงัจากท่ีไดผ้ลการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั ท าการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) 
วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment: PESTE) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industry Environment)โดยใช้ แรงผลักดันห้าประการ (5’s Force Model) วิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มภายใน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (Situational Analysis: SWOT 
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Analysis) วิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยทุธ์ (TOWS Matrix) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย ของสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม อ าเภอนากลาง  จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 
ผลการวจิยั  

1. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมดา้นการเลือกซ้ือน ้ ามนัและบริการสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภค  
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นชาย อาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพเป็นผูป้ระกอบการสถานีบริการ

น ้ ามนั รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 - 75,000 บาท ส่วนใหญ่มีบริษทัท่ีสัง่น ้ ามนัเป็นประจ าอยูแ่ลว้ ปัจจยัท่ีเลือกสัง่ซ้ือน ้ ามนัสูงสุด
สามอนัดับแรกคือ ราคาน ้ ามนั เช่ือมัน่ในคุณภาพ และ การบริการ รูปแบบการช าระเงินส่วนใหญ่ช าระดว้ยเงินสด 
รองลงมาคือโอนเงินผ่านธนาคาร ปริมาณสั่งน ้ ามนัต่อคร้ัง ต ่ากว่า 2,000 ลิตร ความถ่ีในการสั่งอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง ช่อง
ทางการรับข่าวสารคือปากต่อปาก  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัในอ าเภอนา
กลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพของน ้ ามัน และมีความ
หลากหลายของชนิดน ้ ามนั รองลงมาคือ ดา้นราคา มีความเหมาะสมตามตลาดน ้ ามนั ราคาไม่สูงกวา่ร้านอ่ืนเม่ือเทียบกบั
สินคา้ชนิดเดียวกัน สามารถเลือกช าระแบบเงินสด หรือบัตรเครดิตได้ ด้านลกัษณะกายภาพ รถขนส่งมีมาตรฐาน
น่าเช่ือถือ รถท่ีให้บริการไดม้าตรฐาน มีป้ายแสดงราคาน ้ ามนัท่ีชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสถานท่ีตั้งหาง่าย
สะดุดตา ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของป้ัมน ้ ามนั สะดวกต่อการเดินทาง ติดต่อง่าย รถขนส่งน ้ ามนัมีจ านวนท่ีเพียงพอ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด มีการใหเ้ครดิตลูกคา้ มีของแจกของแถม มีส่วนลดเม่ือซ้ือน ้ ามนัในปริมาณมาก ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ความถูกตอ้งในการส่งสินคา้ตามรายการ มีการให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนัและทัว่ถึง 
มีการซกัถามความพึงพอใจในการใหบ้ริการเพื่อน ามาปรับปรุงในการให้บริการ และดา้นบุคลากร ให้บริการดว้ยความ
เต็มใจและพูดจาสุภาพ ผูใ้ห้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ การแต่งกายของคนขบัรถน ้ ามนัมีความ
เหมาะสม 

3. การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
1) การเมืองและกฎหมาย 

จากสถานการณ์การเมืองไทยในปี พ.ศ. 2558 ก าลงัขาดเสถียรภาพ เน่ืองมาจากรัฐบาล ท่ีไม่ไดม้าจาก
การเลือกตั้ง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การลงทุน รวมถึงประชาชนท่ี ไม่มีความเช่ือมัน่ในรัฐบาลปัจจุบนั 
และส าหรับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี การปรับโครงสร้างราคาน ้ ามันมากมาย ทั้ งปรับ
โครงสร้างภาษี และการปรับลดการจดัเก็บเงินของกองทุนน ้ ามนั ประกอบกบัราคาน ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลง 
ราคาขายปลีกน ้ ามนัในประเทศ เกิดความผนัผวน จึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ ามนัต่าง ๆ 

สรุป กฎหมายและการเมืองส่งผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัยิ่งเจริญ
ปิโตรเลียม ต าบลกดุดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 
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2) เศรษฐกิจ 
จากการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพ จึงสืบเน่ืองต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้ประชาชน

ระมัดระวงัรายจ่ายมากข้ึน และยอดขายท่ีลดลงเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมี สภาวการณ์แข่งขนักัน
ผูป้ระกอบการสถานีบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

สรุป เศรษฐกิจส่งผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม ต าบล
กดุดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

3) สงัคมและวฒันธรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ ผูบ้ริโภคใน ปัจจุบันมีความ

ตอ้งการความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และมีแนวโน้มการใชน้ ้ ามนัในการขบัเคล่ือนพาหนะมากข้ึน อีกทั้งการธุรกิจ
การเกษตรก็ใชน้ ้ ามนัเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในขั้นตอนของการเร่ิมตน้ปลูกและเก็บเก่ียวซ่ึงต่างจากอดีตท่ีใชแ้รงงานเพียง
อยา่งเดียว ส่งผลใหก้ารใชน้ ้ ามนัเพ่ิมสูงข้ึน 

สรุป สังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกิจธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัยิ่ง
เจริญปิโตรเลียม ต าบลกดุดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู  

4) เทคโนโลย ี
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคอย่างมาก ส าหรับธุรกิจสถานี

บริการน ้ ามนัได้มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาในการระบบหัวจ่ายน ้ ามนัด้วยคอมพิวเตอร์ ท่ี มีมาตรฐานมาใช้ในการ
ให้บริการน ้ ามนั เพ่ือลดปัญหาความทุจริตในการให้บริการน ้ ามนั การติดตั้ง กลอ้งวงจรปิดภายในสถานีบริการน ้ ามนั 
เพ่ือความปลอดภยั และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความ ไวว้างใจ ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทุกคน รวมถึงความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีมีอินเตอร์เน็ตเขา้มา ช่วยในการกระจายขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานีบริการน ้ ามนัใหผู้บ้ริโภคไดรั้บ
รู้อยา่งแพร่หลาย 

สรุป เทคโนโลยีส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัยิ่งเจริญปิโตรเลียม 
ต าบลกดุดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

5) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงมาจากภูมิศาสตร์และภูมิอากาศแต่ละ

พ้ืนท่ีในประเทศไทย เช่น ฤดูฝนเม่ือฝนตกตอ้งตามฤดูกาลเกษตรกรลงท า การเกษตรเกิดการใชน้ ้ ามนัมากข้ึน ตรงกนั
ขา้มหากฝนแลง้ การใชน้ ้ ามนัเพ่ือการท าเกษตรกรรมจึง ลดลง และในปี พ.ศ. 2561 นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียว ไทย พร้อมทั้งมีวนัหยดุยาวเพ่ิมข้ึนเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงส่งผล
ใหเ้กิดการใชจ่้ายน ้ ามนัเพ่ิมข้ึน 

สรุป ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญ
ปิโตรเลียม ต าบลกดุดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

สรุปผลการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นการเมืองและกฎหมายส่งผลกระทบดา้นลบต่อธุรกิจ  
ดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบดา้นลบต่อธุรกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบดา้นบวกต่อธุรกิจ ดา้นเทคโนโลยี
ส่งผลกระทบดา้นบวกต่อธุรกิจ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภายส่งผลกระทบดา้นบวกต่อธุรกิจ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป ผลการวเิคราะห์ 

การเมืองและกฎหมาย - 
เศรษฐกิจ - 
สงัคมและวฒันธรรม + 
เทคโนโลย ี + 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาย + 

  
ผลการวเิคราะห์แรงผลกัดนัหา้ประการ (5’s Force Model) 

1) การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งเดิมในตลาด 
การแข่งขนัระหวา่งสถานีบริการน ้ ามนั ในเขตอ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภูมีไม่มากนกัเน่ืองจากสถานี

บริการน ้ ามนัท่ีมีขนาดใหญ่ในอ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู มีจ านวนไม่มาก แต่คู่แข่งคือ สถานีบริการน ้ ามนัท่ี
ตั้งอยูใ่กลจ้งัหวดัหนองบวัล าภู เช่น จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ ซ่ึงอยูท่ี่ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
หรือคุณภาพของน ้ ามนั 

สรุป ความรุนแรงของการแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งเดิมระดบัปานกลาง 
2) ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ 

เน่ืองจากธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากในการลงทุน อีกทั้งตอ้งท าการตลาดแข่งขนั
กบัสถานีบริการน ้ ามนัเดิมท่ีมีฐานลูกคา้ประจ า จึงเป็นไปไดย้ากท่ีสถานีบริการน ้ ามนัจะมีจ านวนมาก 

สรุป ความรุนแรงของการคุกคามของคู่แข่งขนัรายใหม่อยูใ่นระดบัต ่า 
3) อ านาจการต่อรองลูกคา้ 

สถานีบริการน ้ ามนัตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ท าให้ลูกคา้ในพ้ืนท่ีมีความผูกพนักบัสถานีบริการน ้ ามนั และลูกคา้
มกัจะมียอดสัง่ซ้ือสม ่าเสมอ 

สรุป ความรุนแรงของอ านาจต่อรองของลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
4) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน 

จากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง และผนัผวนอยู่ตลอดเวลาผูใ้ชร้ถบางส่วน เปล่ียนไปใชพ้ลงังาน
ทดแทน เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลงังานทดแทนน ้ ามนั แต่ เน่ืองจากรถยนต์ท่ีใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง เน่ืองมาจากการติดตั้งไม่ ผา่นการรับรองจากกระทรวงพลงังาน ผูบ้ริโภคจึงไม่กลา้เส่ียง อีก
ทั้งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงใชน้ ้ ามนัในการท าเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก การมีพลงังานทดแทนจึง ไม่
ส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

สรุป ความรุนแรงของสินคา้ทดแทนอยูใ่นระดบัต ่า 
5) อ านาจการต่อรองของผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต 

เน่ืองจากธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัของเราจ าเป็นตอ้งซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงผา่นตวัแทนผู ้จดัจ าหน่ายและราคาน ้ ามนัข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ของประเทศผูส่้งออก การก าหนดราคาจึงท าไดย้าก ท าใหไ้ม่สามารถต่อรองราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้

สรุป ความรุนแรงของอ านาจต่อรองของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบอยูใ่นระดบัสูง 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งเดิมในตลาด ความรุนแรง
อยูใ่นระดบัปานกลาง ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ ความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง อ านาจจากการต่อรองของลูกคา้ 
ความรุนแรงอยู่ในระดบัต ่า ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน ความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง อ านาจการต่อรองของผู ้
จ  าหน่ายปัจจยัการผลิต ความรุนแรงอยูใ่นระดบัสูง ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
การวเิคราะห์สภาพการแข่งขันในธุรกจิ การวเิคราะห์ 
การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งเดิมในตลาด ปานกลาง 
ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ ต ่า 
อ านาจการต่อรองของลูกคา้ ต ่า 
ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน ต ่า 
อ านาจการต่อรองของผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต สูง 

 
ผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
จุดแขง็ 
1) คุณภาพน ้ ามนัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงพลงังาน 
2) สถานีบริการน ้ ามนัเปิดบริการมานาน มีความน่าเช่ือถือสูง 
3) สถานท่ีตั้งของสถานีบริการน ้ ามนัสะดวกต่อการใชบ้ริการ 
4) น ้ ามนัเช้ือเพลิง มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
5) พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ 
จุดอ่อน 
1) ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
2) ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานีบริการ 
3) ขาดการก าหนดหนา้ท่ีพนกังานอยา่งชดัเจน 
4) ขาดการรับช าระค่าน ้ ามนัโดยบตัรเครดิตหรือพร้อมเพย ์
5) ขาดพนกังานขาย 
โอกาส 
1) ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2) จ านวนยานพาหนะเพ่ิมข้ึน ท าใหค้นมีความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเพ่ิมข้ึน 
ภาวะคุกคาม 
1) ราคาน ้ ามนัในปัจจุบนัมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก 
2) คู่แข่งขนัท่ีมีตราสินคา้ท าใหดึ้งดูดลูกคา้ท่ีนิยมตราสินคา้ 
3) ลูกคา้ระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากข้ึน 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix 
 
 
                 ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็ 
S1 คุณภาพน ้ ามนัไดรั้บการรับรอง
จากกระทรวงพลงังาน 
S2 สถานีบริการน ้ ามนัเปิดบริการ
มานาน มีความน่าเช่ือถือสูง 
S3 สถานท่ีตั้งของสถานีบริการ
น ้ ามนัสะดวกต่อการใชบ้ริการ  
S4 น ้ามนัเช้ือเพลิง มีปริมาณ
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  
S5 พนกังานใหบ้ริการอยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้งตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

จุดอ่อน 
W1 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
W2 ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานีบริการ 
W3 ขาดการก าหนดหนา้ท่ี
พนกังานอยา่งชดัเจน 
W4 ขาดการรับช าระค่าน ้ ามนัโดย
บตัรเครดิตหรือพร้อมเพย ์
W5 ขาดพนกังานขาย 
 
 
 

โอกาส 
O1 ปริมาณความตอ้งการใช้
น ้ ามนัเพ่ิมข้ึนทุกปี 
O2 จ านวนยานพาหนะเพ่ิมข้ึน 
ท าใหค้นมีความตอ้งการใชน้ ้ ามนั
เพ่ิมข้ึน 

S1O1 ประชาสัมพันธ์น ้ ามันดีมี
คุณภาพและไดรั้บการรับรอง 
S5O2 อบรมพนักงานให้บริการ
รวดเร็วมากข้ึน เพ่ิมการบอกต่อ 

W4O2 เพ่ิมการช าระเงินผา่นระบบ
บตัรเครดิตและพร้อมเพย ์

ภาวะคุกคาม 
T1 ราคาน ้ ามนัในปัจจุบนัมีความ
ผนัผวนค่อนขา้งมาก 
T2 คู่แขง่ขนัท่ีมีตราสินคา้ท าให้
ดึงดูดลูกคา้ท่ีนิยมตราสินคา้ 
T3 ลูกคา้ระมดัระวงัในการใช้
จ่ายมากข้ึน 
 

S3T2 จัดโครงการสร้าง คุณค่ า
ใหก้บัตราสินคา้ น ้ ามนัดีท่ีสามารถ
ซ้ือไดจ้ากสถานีบริการในทอ้งถ่ิน 

W1T1 กิจกรรมส่งเสริมการแจก
ของรางวลัท่ีมีมูลค่าสูง 

 
กลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย สถานีบริการน ้ ามนัยิง่เจริญปิโตรเลียม ต าบลกดุดินจ่ี อ าเภอนากลาง จงัหวดั

หนองบวัล าภู มีจ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่โครงการท่ี 1 ช าระเงินง่าย ๆ ผ่านบตัรและพร้อมเพย ์โครงการท่ี 2 ขยายฐาน
ลูกคา้ท่ีสัง่น ้ ามนัปริมาณนอ้ย โครงการท่ี 3 เพ่ิมพนกังานขาย และโครงการท่ี 4 สัง่คุม้ลุน้ทอง  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
อภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

สถานีบริการน ้ ามนัจากแบบสอบถามพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กลัยดา แพ่ง
เกษร (2558) การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสถานีบริการน ้ ามนัภทัรกิจปิโตรเลียม อ าเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมากท่ีสุดในการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั คือ 
คุณภาพน ้ ามนั ป้ายแสดงราคาน ้ ามนั สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการใชบ้ริการ มีของแจกแถม พนกังานมีความรู้ความช านาญ
และมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  

ผลการศึกษาแนวทางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย สอดคล้องกับ กัลยดา แพ่งเกษร (2558) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสถานีบริการน ้ ามนัภทัรกิจปิโตรเลียม อ าเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสถานีบริการ น ้ ามันภัทรกิจปิโตรเลียม อ าเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม จ านวน 7 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 พฒันาบุคลากร โครงการท่ี 2 บริการดีมีน ้ าใจ โครงการท่ี 3 เพ่ิมช่อง
ทางการช าระเงิน โครงการท่ี 4 ส่ือสารสัมพนัธ์ โครงการท่ี 5 ห้องน ้ าสะอาด โครงการท่ี 6 คูปองลุน้โชค โครงการท่ี 7 
โปรสุด ๆ  

การเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีการขายสอดคลอ้งกบั กรกมล บุญเพ่ิม (2557) ไดศึ้กษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจป๊ัมน ้ ามนั หจก.กาฬสินธ์ุ กิตติกมล สามแยกกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงมีโครงการ เพ่ิมพนกังาน  

ขั้นตอนในการศึกษาพบว่าแตกต่างกบั ฐาณิชา กล่ินคง (2554) ไดศึ้กษาการวางแผนกลยุทธ์โดยใชสุ้นทรีย
สาธกเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษา สถานีบริการน ้ ามนั ชลภทัรปิโตรเลียม มีวการศึกษาเพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวก
ใน การมาใชบ้ริการของลูกคา้เพ่ือน ามาท าการวางแผนกลยทุธ์เพ่ิมยอดขายใหก้บัสถานีบริการน ้ ามนั จะมุ่งเนน้การศึกษา
กบัพนกังานเพ่ือดึงประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้การหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ ามนั แลว้จึงพฒันาโครงการการเพ่ิมยอดขายน ้ ามนั 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดและ
ธุรกิจ อีกทั้งยงัสามารถใหเ้คร่ืองมืออ่ืน ๆ ช่วยในการวเิคราะห์เพ่ิมเติมไดเ้ช่น SWOT และ TOWS และการส ารวจขอ้มูล
เป็นเพียงกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภู และจงัหวดัใกลเ้คียง อาจไม่สะทอ้นพฤติกรรมและการใชง้านของ
ผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมด หากมีการศึกษาต่อควรเพ่ิมขอบเขตและพ้ืนท่ีของการศึกษามากข้ึน  

ผลของการศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายสถานีบริการน ้ ามนัในพ้ืนท่ีจงัหวดั
หนองบวัล าภูและจงัหวดัใกลเ้คียง 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยว์ิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการทุกท่าน ท่ีไดส้อนวิชาความรู้ตลอดจนสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการทุกท่านท่ีประสานงาน
และให้ความช่วยเหลือตลอดการศึกษา ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือและ
เป็นก าลงัใจท่ีดีมาโดยตลอด 
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