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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน และเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายน้ ามันน้ ามันของสถานี บริ การน้ ามันยิ่งเจริ ญ
ปิ โตรเลียม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู ทาการศึกษาโดยวิธีแจกแบบสอบถามจานวน 400 คนวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ส่วนใหญ่เป็ นชาย อายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี อาชีพเป็ นผูป้ ระกอบการสถานี บริ การน้ ามัน รายได้เฉลี่ย 50,001 - 75,000 บาท ส่ วนใหญ่มีบริ ษทั ที่สั่งน้ ามันเป็ นประจา
อยูแ่ ล้ว ปั จจัยที่เลือกสัง่ ซื้อน้ ามันสูงสุ ดสามอันดับแรกคือ ราคาน้ ามัน เชื่อมัน่ ในคุณภาพ และ การบริ การ รู ปแบบการชาระ
เงินส่วนใหญ่ชาระด้วยเงินสด ปริ มาณสัง่ น้ ามันต่อครั้ง ต่ากว่า 2,000 ลิตร ความถี่ในการสัง่ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ช่องทางการรับ
ข่าวสารคือปากต่อปาก ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสู งสุ ดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะกายภาพ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านบุคลากร มีระดับความสาคัญมาก
ที่สุด ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดแนวทางการเพิม่ ยอดขายน้ ามันของสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 ชาระเงินง่าย ๆ ผ่านบัตรและพร้อมเพย์ โครงการที่ 2 ส่ งเสริ มการสัง่
น้ ามันปริ มาณน้อย โครงการที่ 3 เพิ่มพนักงานขาย และโครงการที่ 4 สัง่ คุม้ ลุน้ ทอง
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.
คาสาคัญ: การเพิ่มยอดขาย การตลาด สถานีบริ การน้ ามัน
Keywords: Increase Sale, Marketing, Petroleum Station
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บทนา
ในปั จจุบนั น้ ามันเป็ นทรัพยากรอย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญอย่างมาก เนื่ องจากมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันของมนุษย์นบั ตั้งแต่ออกจากบ้าน รวมไปถึงการเดินทางคมนาคม และการขนส่ งต่างๆ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นส่วนใหญ่ และนอกจากนี้น้ ามันเชื้อเพลิงยังเป็ นปั จจัยหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แทบจะทุก
อุตสาหกรรมเลยก็วา่ ได้และจากภาคเศรษฐกิจประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ปริ มาณการใช้น้ ามันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 2560 (ม.ค.ธ.ค.) อยูท่ ี่ 149.49 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการใช้อยูท่ ี่ 145.10 ล้านลิตร (ไทยโพสต์, 2561)
จากการเติบโตของเศรษฐกิจ พบว่าผูบ้ ริ โภคหันกลับมาใช้น้ ามันมากขึ้นโดยให้ความสนใจกับราคา และการ
บริ การเป็ นหลัก อี กทั้งสถานี บริ การน้ ามันที่ มีมากกว่าเดิ ม ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันในธุ รกิ จน้ ามันที่ สูงขึ้ น โดยใน
ปั จจุ บัน สถานี บริ การน้ ามันในประเทศไทย ไม่ได้มีเพียงแค่บริ การในด้านน้ ามันเพียงอย่างเดี ยวเท่ านั้น แต่ยงั เพิ่ม
ความสาคัญกับจุดขายใหม่ๆ เข้ามาในสถานีบริ การมากขึ้น เช่น ห้องน้ าสะอาด ร้านสะดวกซื้อ จุดพักรถ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และบริ การอื่นๆ ซึ่ งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสถานี บริ การ
น้ ามันจึ งต้องมี การพัฒนา และปรั บปรุ ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอยู่เสมอ อี กทั้งยังเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย ให้กบั สถานีบริ การน้ ามันของตน เพื่อให้เทียบเท่าสถานีบริ การน้ ามันที่มีตราสิ นค้าได้
สถานี บริ การน้ ามันยิ่งเจริ ญปิ โตรเลี ยม ก่ อตั้งขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ 15 ถนนนาคาไฮ บ้านผือ ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู จาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งปลีกและส่ ง บริ หารงานโดยคุณ
กนกพรรณ พัดไธสง โดยเป็ นการบริ หารแบบธุรกิจภายในครอบครัว ซึ่งในระยะแรกของธุรกิจนั้นยังไม่มีการแข่งขันที่
รุ น แรง เนื่ อ งจากในขณะนั้น มี ผูค้ า้ น้ า มัน ทั้งปลี ก และส่ งมี ไ ม่ม ากนัก ท าให้ลู ก ค้า สนใจซื้ อสิ น ค้า ของทางยิ่งเจริ ญ
ปิ โตรเลียม เนื่องจากสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียมมีน้ ามันที่มีคุณภาพและสิ นค้าที่ได้มาตรฐานจึงทาให้มีความ
น่าเชื่อถือ อีกทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นอย่างกว้างขวาง ยิ่งเจริ ญปิ โตรเลียมเป็ น
สถานีบริ การน้ ามันที่มีขนาดใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนสายนาคาไฮ - บ้านผือ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่
ในตาบลกุดดินจี่และผูท้ ี่ใช้ถนนสาย นาคาไฮ - บ้านผือ ในการสัญจรส่ วนการขายส่ งนั้นทางยิ่งเจริ ญปิ โตรเลียมได้ส่ง
น้ ามันเชื้ อเพลิงให้กบั ลูกค้าซึ่ งเป็ นสถานี บริ การน้ ามันขนาดย่อยและลานรับซื้ อสิ นค้าเกษตรต่าง ๆ ร่ วมถึงร้านวัสดุ
ก่อสร้างหรื อผูร้ ับเหมาอีกด้วย โดยกลุ่มลูกค้าจะอยู่ในหลายเขตอาเภอเช่น อาเภอนากลาง อาเภอน้ าโสม อาเภอนายูง
อาเภอศรี บุญเรื อง อาเภอโนนสัง และในพื้นที่ที่อยูใ่ กล้เคียง เป็ นต้น การจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของสถานีบริ การน้ ามัน
ยิ่งเจริ ญปิ โตรเลียมนั้นขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลเนื่องจากผูใ้ ช้น้ ามันส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกมัน
ปลูกอ้อย หรื อผูร้ ับเหมาต่าง ๆ ทาให้ฤดูฝนนั้นเครื่ องจักรไม่สามารถทางานได้และต้องถูกชะลอการใช้งานทาให้การใช้
น้ ามันลดลงและส่ งผลให้ยอดขายน้ ามันของทางสถานี บริ การน้ ามันต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย อีกทั้งผูค้ า้ รายอื่น ๆ จาก
ต่างพื้นที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดโดยมีการขายสิ นค้าที่ราคาถูก ลดราคา มีของแถม เป็ นต้น นอกจากนี้สาเหตุที่ส่งผล
ต่อยอดขายของสถานี บริ การน้ ามันยิ่งเจริ ญปิ โตรเลียมลดลงคือไม่ได้มีการใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายหรื อส่ งเสริ มการ
ขาย เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นและมีความสาคัญในการทาธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูงจึงส่งผลให้ยอดขายของสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภูลดลง
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ยอดขายน้ ามัน บริ ษทั ยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม พ.ศ. 2558 - 2560
ยอดขายนา้ มัน (ลิตร)/เดือน
ชนิดนา้ มัน
ดีเซล
แก๊ สโซฮอล์ 91
แก๊ สโซฮอล์ 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
ที่มา: บริ ษทั ยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม ปี 2558 - 2560
จากปริ มาณยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนที่ลดน้อยลง ทาให้ผศู ้ ึกษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสถานีบริ การ
น้ ามัน ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานี น้ ามัน ในเขตอาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู และกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ ามัน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการเลือกซื้อน้ ามันและบริ การสถานีบริ การน้ ามันของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันในอาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู
3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ ามันของสถานี บริ การน้ ามันยิ่งเจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวลาภู ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากยอดขายในปี พ.ศ. 2560
วิธีการวิจยั
1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการสถานีบริการน้ามันและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ล
ต่ อการตัดสินใจใช้ บริการสถานีบริการนา้ มัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ทาการศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวลาภู และกลุ่มที่ใช้บริ การสถานีบริ การน้ ามันที่ใช้เส้นทางถนนสายนาคาไฮ - บ้านผือ ซึ่งไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรของผูท้ ี่มาใช้บริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู จึงเลือกใช้วธิ ีกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Lind et al. (2013) ดังนี้
จากสูตร

Z

n = π(1-π)( )2
E

(1.96)

n = (0.5)(1-0.5)((0.05))2
n = 384.16 ตัวอย่าง
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ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 ตัวอย่างดังนั้นผูศ้ ึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจานวน 400
ชุด ใช้วิธีการเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน
ยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีข้ นั ตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามแล้วนาไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง
3) แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีระดับการวัดแบบมาตรนามบัญญัติ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน มีระดับการวัดแบบมาตรนาม
บัญญัติ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน ประเมินระดับ
ความสาคัญของแต่ละปั จจัย จานวน 7 ปั จจัย ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัด จาหน่ า ย (Place) ปั จ จัย ด้า นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)ปั จจัย ด้านพนักงาน (People) ปั จ จัยด้าน
กระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) และปั จ จัย ด้า นหลัก ฐานทางกายภาพ (Physical Evident) โดยใช้เ กณฑ์ร ะดับ
ความสาคัญ (Important Scale) กาหนดระดับคะแนน 5 ระดับ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น จากนั้นทาการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการ
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจานวน 30 ชุด มาตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ใช้เทคนิคการวัดสอดคล้องภายใน
ชุดเดียวกัน วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบัค (Cronbachs alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552)โดย
การนาคาถามในแบบสอบถามส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันซึ่ งคาถาม
ในแบบสอบถามส่ วนที่ 3 มีท้ งั หมด 30 ข้อ ตรวจสอบในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical for Social Sciences) for
Windows Version 19.0 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.972
2. การก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดให้ กับ สถานี บ ริ ก ารน้า มัน ยิ่ง เจริ ญ ปิ โตรเลีย ม อ าเภอนากลาง จัง หวัด
หนองบัวลาภู
ซึ่งวัตถุประสงค์แต่ละข้อมีวธิ ีดาเนินการศึกษาดังนี้
2.1 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ จากบทความ วารสาร
งานวิจยั และข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน ทาการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s)
วิเ คราะห์ สิ่ ง แวดล้อ มภายนอก โดยการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทั่ว ไป (General Environment: PESTE) วิเ คราะห์
สภาพแวดล้อ มอุ ต สาหกรรม (Industry Environment)โดยใช้ แรงผลักดัน ห้าประการ (5’s Force Model) วิเ คราะห์
สิ่ งแวดล้อมภายใน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (Situational Analysis: SWOT
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Analysis) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย ของสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการเลือกซื้อน้ ามันและบริ การสถานีบริ การน้ ามันของผูบ้ ริ โภค
พบว่าส่วนใหญ่เป็ นชาย อายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นผูป้ ระกอบการสถานีบริ การ
น้ ามัน รายได้เฉลี่ย 50,001 - 75,000 บาท ส่วนใหญ่มีบริ ษทั ที่สงั่ น้ ามันเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว ปั จจัยที่เลือกสัง่ ซื้อน้ ามันสูงสุด
สามอันดับแรกคือ ราคาน้ ามัน เชื่ อมัน่ ในคุณภาพ และ การบริ การ รู ปแบบการชาระเงิ น ส่ วนใหญ่ชาระด้วยเงิ นสด
รองลงมาคือโอนเงิ นผ่านธนาคาร ปริ มาณสั่งน้ ามันต่อครั้ง ต่ ากว่า 2,000 ลิตร ความถี่ในการสั่งอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ช่อง
ทางการรับข่าวสารคือปากต่อปาก
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันในอาเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารสู ง สุ ด คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ คุ ณ ภาพของน้ ามัน และมี ค วาม
หลากหลายของชนิดน้ ามัน รองลงมาคือ ด้านราคา มีความเหมาะสมตามตลาดน้ ามัน ราคาไม่สูงกว่าร้านอื่นเมื่อเทียบกับ
สิ นค้าชนิ ดเดี ยวกัน สามารถเลื อกชาระแบบเงิ นสด หรื อบัตรเครดิ ตได้ ด้านลักษณะกายภาพ รถขนส่ งมี มาตรฐาน
น่ าเชื่ อถือ รถที่ ให้บริ การได้มาตรฐาน มีป้ายแสดงราคาน้ ามันที่ ชดั เจน ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายสถานที่ต้ งั หาง่าย
สะดุดตา ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของปั้ มน้ ามัน สะดวกต่อการเดินทาง ติดต่อง่าย รถขนส่งน้ ามันมีจานวนที่เพียงพอ
ด้านส่งเสริ มการตลาด มีการให้เครดิตลูกค้า มีของแจกของแถม มีส่วนลดเมื่อซื้อน้ ามันในปริ มาณมาก ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ การให้บริ การที่รวดเร็ ว ความถูกต้องในการส่งสิ นค้าตามรายการ มีการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกันและทัว่ ถึง
มีการซักถามความพึงพอใจในการให้บริ การเพื่อนามาปรับปรุ งในการให้บริ การ และด้านบุคลากร ให้บริ การด้วยความ
เต็มใจและพูดจาสุ ภาพ ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ การแต่งกายของคนขับรถน้ ามันมี ค วาม
เหมาะสม
3. การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป
1) การเมืองและกฎหมาย
จากสถานการณ์การเมืองไทยในปี พ.ศ. 2558 กาลังขาดเสถียรภาพ เนื่องมาจากรัฐบาล ที่ไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การลงทุน รวมถึงประชาชนที่ ไม่มีความเชื่อมัน่ ในรัฐบาลปั จจุบนั
และสาหรั บ นโยบายของรั ฐ บาลพลเอกประยุทธ์ จัน ทร์ โ อชา มี การปรั บ โครงสร้ า งราคาน้ า มัน มากมาย ทั้ง ปรั บ
โครงสร้างภาษี และการปรับลดการจัดเก็บเงิ นของกองทุนน้ ามัน ประกอบกับราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลง
ราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศ เกิดความผันผวน จึงส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการสถานีบริ การน้ ามันต่าง ๆ
สรุ ป กฎหมายและการเมืองส่ งผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จสถานี บริ การน้ ามันยิ่งเจริ ญ
ปิ โตรเลียม ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
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2) เศรษฐกิจ
จากการเมื องที่ ขาดเสถี ยรภาพ จึ งสื บเนื่ องต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทย ทาให้ประชาชน
ระมัด ระวัง รายจ่ า ยมากขึ้ น และยอดขายที่ ล ดลงเกิ ด จากการชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี สภาวการณ์ แ ข่งขันกัน
ผูป้ ระกอบการสถานีบริ การที่เพิ่มขึ้น
สรุ ป เศรษฐกิจส่งผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม ตาบล
กุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
3) สังคมและวัฒนธรรม
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของประชาชนเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม คื อ ผูบ้ ริ โภคใน ปั จจุ บันมี ความ
ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มการใช้น้ ามันในการขับเคลื่อนพาหนะมากขึ้น อีกทั้งการธุ รกิ จ
การเกษตรก็ใช้น้ ามันเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในขั้นตอนของการเริ่ มต้นปลูกและเก็บเกี่ยวซึ่ งต่างจากอดีตที่ใช้แรงงานเพียง
อย่างเดียว ส่งผลให้การใช้น้ ามันเพิ่มสูงขึ้น
สรุ ป สังคมและวัฒนธรรมส่ งผลกระทบด้านบวกต่อการดาเนิ นธุ รกิ จธุ รกิ จสถานี บริ การน้ ามันยิง่
เจริ ญปิ โตรเลียม ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
4) เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคอย่างมาก สาหรั บธุ รกิ จสถานี
บริ การน้ ามันได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาในการระบบหัวจ่ ายน้ ามันด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ มี มาตรฐานมาใช้ในการ
ให้บริ การน้ ามัน เพื่อลดปั ญหาความทุจริ ตในการให้บริ การน้ ามัน การติดตั้ง กล้องวงจรปิ ดภายในสถานี บริ การน้ ามัน
เพื่อความปลอดภัย และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความ ไว้วางใจ ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การทุกคน รวมถึงความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอินเตอร์เน็ตเข้ามา ช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานีบริ การน้ ามันให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
รู ้อย่างแพร่ หลาย
สรุ ป เทคโนโลยีส่งผลกระทบด้านบวกต่อการดาเนิ นธุ รกิจสถานี บริ การน้ ามันยิ่งเจริ ญปิ โตรเลียม
ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
5) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมาจากภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศแต่ละ
พื้นที่ในประเทศไทย เช่น ฤดูฝนเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรลงทา การเกษตรเกิดการใช้น้ ามันมากขึ้น ตรงกัน
ข้ามหากฝนแล้ง การใช้น้ ามันเพื่อการทาเกษตรกรรมจึง ลดลง และในปี พ.ศ. 2561 นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ไทย พร้อมทั้งมีวนั หยุดยาวเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงส่งผล
ให้เกิดการใช้จ่ายน้ ามันเพิ่มขึ้น
สรุ ป สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพส่ งผลกระทบด้านบวกต่อการดาเนิ นธุรกิจสถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญ
ปิ โตรเลียม ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
สรุ ปผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทัว่ ไป ด้านการเมืองและกฎหมายส่ งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ
ด้านเศรษฐกิจส่ งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมส่ งผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี
ส่งผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภายส่งผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจ ดังตารางที่ 2

1459

HMO6-7
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ส่ิ งแวดล้อมทัว่ ไป
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
การเมืองและกฎหมาย
เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาย

ผลการวิเคราะห์
+
+
+

ผลการวิเคราะห์แรงผลักดันห้าประการ (5’s Force Model)
1) การแข่งขันระหว่างคู่แข่งเดิมในตลาด
การแข่งขันระหว่างสถานีบริ การน้ ามัน ในเขตอาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภูมีไม่มากนักเนื่องจากสถานี
บริ การน้ ามันที่มีขนาดใหญ่ในอาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู มีจานวนไม่มาก แต่คู่แข่งคือ สถานี บริ การน้ ามันที่
ตั้งอยูใ่ กล้จงั หวัดหนองบัวลาภู เช่น จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้น ซึ่งอยูท่ ี่ความพึงพอใจในการให้บริ การ
หรื อคุณภาพของน้ ามัน
สรุ ป ความรุ นแรงของการแข่งขันระหว่างคู่แข่งเดิมระดับปานกลาง
2) ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
เนื่ องจากธุรกิจสถานีบริ การน้ ามันต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการลงทุน อีกทั้งต้องทาการตลาดแข่งขัน
กับสถานีบริ การน้ ามันเดิมที่มีฐานลูกค้าประจา จึงเป็ นไปได้ยากที่สถานีบริ การน้ ามันจะมีจานวนมาก
สรุ ป ความรุ นแรงของการคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่อยูใ่ นระดับต่า
3) อานาจการต่อรองลูกค้า
สถานี บริ การน้ ามันตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ทาให้ลูกค้าในพื้นที่ มีความผูกพันกับสถานี บริ การน้ ามัน และลูกค้า
มักจะมียอดสัง่ ซื้อสม่าเสมอ
สรุ ป ความรุ นแรงของอานาจต่อรองของลูกค้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน
จากราคาน้ ามันที่ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และผันผวนอยู่ตลอดเวลาผูใ้ ช้รถบางส่ วน เปลี่ยนไปใช้พลังงาน
ทดแทน เช่น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เป็ นพลังงานทดแทนน้ ามัน แต่ เนื่ องจากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(LPG) เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง เนื่องมาจากการติดตั้งไม่ ผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงาน ผูบ้ ริ โภคจึงไม่กล้าเสี่ ยง อีก
ทั้งประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงใช้น้ ามันในการทาเกษตรกรรมเป็ นส่ วนมาก การมีพลังงานทดแทนจึง ไม่
ส่งผลกระทบต่อการจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
สรุ ป ความรุ นแรงของสิ นค้าทดแทนอยูใ่ นระดับต่า
5) อานาจการต่อรองของผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต
เนื่ องจากธุรกิจสถานี บริ การน้ ามันของเราจาเป็ นต้องซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านตัวแทนผู ้ จัดจาหน่ายและราคาน้ ามันขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของประเทศผูส้ ่งออก การกาหนดราคาจึงทาได้ยาก ทาให้ไม่สามารถต่อรองราคาน้ ามันเชื้อเพลิงได้
สรุ ป ความรุ นแรงของอานาจต่อรองของผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบอยูใ่ นระดับสูง
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สรุ ปผลการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม การแข่งขันระหว่างคู่แข่งเดิมในตลาด ความรุ นแรง
อยูใ่ นระดับปานกลาง ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ ความรุ นแรงอยูใ่ นระดับปานกลาง อานาจจากการต่อรองของลูกค้า
ความรุ นแรงอยู่ในระดับต่า ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน ความรุ นแรงอยูใ่ นระดับปานกลาง อานาจการต่อรองของผู ้
จาหน่ายปั จจัยการผลิต ความรุ นแรงอยูใ่ นระดับสูง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ สภาพการแข่ งขันในธุรกิจ
การแข่งขันระหว่างคู่แข่งเดิมในตลาด
ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
อานาจการต่อรองของลูกค้า
ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน
อานาจการต่อรองของผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
1) คุณภาพน้ ามันได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน
2) สถานีบริ การน้ ามันเปิ ดบริ การมานาน มีความน่าเชื่อถือสูง
3) สถานที่ต้ งั ของสถานีบริ การน้ ามันสะดวกต่อการใช้บริ การ
4) น้ ามันเชื้อเพลิง มีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5) พนักงานให้บริ การอย่างรวดเร็ วและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
จุดอ่อน
1) ไม่มีกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
2) ขาดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานีบริ การ
3) ขาดการกาหนดหน้าที่พนักงานอย่างชัดเจน
4) ขาดการรับชาระค่าน้ ามันโดยบัตรเครดิตหรื อพร้อมเพย์
5) ขาดพนักงานขาย
โอกาส
1) ปริ มาณความต้องการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้นทุกปี
2) จานวนยานพาหนะเพิ่มขึ้น ทาให้คนมีความต้องการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้น
ภาวะคุกคาม
1) ราคาน้ ามันในปั จจุบนั มีความผันผวนค่อนข้างมาก
2) คู่แข่งขันที่มีตราสิ นค้าทาให้ดึงดูดลูกค้าที่นิยมตราสิ นค้า
3) ลูกค้าระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
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การวิเคราะห์
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
สูง

HMO6-9
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
จุดแข็ง
S1 คุณภาพน้ ามันได้รับการรับรอง
ปั จจัยภายใน
จากกระทรวงพลังงาน
S2 สถานีบริ การน้ ามันเปิ ดบริ การ
มานาน มีความน่าเชื่อถือสูง
S3 สถานที่ต้ งั ของสถานีบริ การ
น้ ามันสะดวกต่อการใช้บริ การ
S4 น้ ามันเชื้อเพลิง มีปริ มาณ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
S5 พนักงานให้บริ การอย่าง
ปั จจัยภายนอก
รวดเร็ วและถูกต้องตามความ
ต้องการของลูกค้า
โอกาส
S1O1 ประชาสั ม พัน ธ์ น้ ามัน ดี มี
O1 ปริ มาณความต้องการใช้
คุณภาพและได้รับการรับรอง
น้ ามันเพิม่ ขึ้นทุกปี
S5O2 อบรมพนั ก งานให้ บ ริ ก าร
O2 จานวนยานพาหนะเพิ่มขึ้น
รวดเร็ วมากขึ้น เพิ่มการบอกต่อ
ทาให้คนมีความต้องการใช้น้ ามัน
เพิ่มขึ้น
ภาวะคุกคาม
S3T2 จั ด โครงการสร้ า งคุ ณ ค่ า
T1 ราคาน้ ามันในปัจจุบนั มีความ ให้กบั ตราสิ นค้า น้ ามันดีที่สามารถ
ผันผวนค่อนข้างมาก
ซื้อได้จากสถานีบริ การในท้องถิ่น
T2 คู่แข่งขันที่มีตราสิ นค้าทาให้
ดึงดูดลูกค้าที่นิยมตราสิ นค้า
T3 ลูกค้าระมัดระวังในการใช้
จ่ายมากขึ้น

จุดอ่อน
W1 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
W2 ขาดสิ่ งอานวยความสะดวกใน
สถานีบริ การ
W3 ขาดการกาหนดหน้าที่
พนักงานอย่างชัดเจน
W4 ขาดการรับชาระค่าน้ ามันโดย
บัตรเครดิตหรื อพร้อมเพย์
W5 ขาดพนักงานขาย

W4O2 เพิ่มการชาระเงินผ่านระบบ
บัตรเครดิตและพร้อมเพย์

W1T1 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การแจก
ของรางวัลที่มีมูลค่าสูง

กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย สถานีบริ การน้ ามันยิง่ เจริ ญปิ โตรเลียม ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู มีจานวน 4 โครงการ ได้แก่โครงการที่ 1 ชาระเงินง่าย ๆ ผ่านบัตรและพร้อมเพย์ โครงการที่ 2 ขยายฐาน
ลูกค้าที่สง่ั น้ ามันปริ มาณน้อย โครงการที่ 3 เพิ่มพนักงานขาย และโครงการที่ 4 สัง่ คุม้ ลุน้ ทอง
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการศึ กษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถานี บริ การน้ ามันจากแบบสอบถามพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยดา แพ่ง
เกษร (2558) การศึ กษาเรื่ องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสถานี บริ การน้ ามันภัทรกิ จปิ โตรเลียม อาเภอนาเชื อก
จังหวัดมหาสารคาม พบว่าปั จจัยที่ ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญมากที่ สุดในการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน คือ
คุณภาพน้ ามัน ป้ ายแสดงราคาน้ ามัน สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการใช้บริ การ มีของแจกแถม พนักงานมีความรู ้ความชานาญ
และมีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ผลการศึ ก ษาแนวทางกลยุท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย สอดคล้อ งกับ กัล ยดา แพ่ ง เกษร (2558) ได้
ทาการศึ กษาเรื่ องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสถานี บริ ก ารน้ ามัน ภัทรกิ จปิ โตรเลี ยม อาเภอนาเชื อก จังหวัด
มหาสารคาม กลยุท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายสถานี บ ริ ก าร น้ ามัน ภัท รกิ จ ปิ โตรเลี ย ม อ าเภอนาเชื อ ก จัง หวัด
มหาสารคาม จานวน 7 โครงการ คือ โครงการที่ 1 พัฒนาบุคลากร โครงการที่ 2 บริ การดีมีน้ าใจ โครงการที่ 3 เพิ่มช่อง
ทางการชาระเงิน โครงการที่ 4 สื่ อสารสัมพันธ์ โครงการที่ 5 ห้องน้ าสะอาด โครงการที่ 6 คูปองลุน้ โชค โครงการที่ 7
โปรสุด ๆ
การเพิ่มเจ้าหน้าที่การขายสอดคล้องกับ กรกมล บุญเพิ่ม (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริ การ
ของธุรกิจปั๊ มน้ ามัน หจก.กาฬสิ นธุ์ กิตติกมล สามแยกกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่งมีโครงการ เพิ่มพนักงาน
ขั้นตอนในการศึกษาพบว่าแตกต่างกับ ฐาณิ ชา กลิ่นคง (2554) ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรี ย
สาธกเพื่อเพิ่มยอดขาย กรณี ศึกษา สถานี บริ การน้ ามัน ชลภัทรปิ โตรเลียม มีวการศึกษาเพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวก
ใน การมาใช้บริ การของลูกค้าเพื่อนามาทาการวางแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดขายให้กบั สถานีบริ การน้ ามัน จะมุ่งเน้นการศึกษา
กับพนักงานเพื่อดึงประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งสุ ด ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อน้ ามัน แล้วจึงพัฒนาโครงการการเพิ่มยอดขายน้ ามัน
การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญในการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและ
ธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถให้เครื่ องมืออื่น ๆ ช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เช่น SWOT และ TOWS และการสารวจข้อมูล
เป็ นเพียงกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จงั หวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดใกล้เคียง อาจไม่สะท้อนพฤติกรรมและการใช้งานของ
ผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั หมด หากมีการศึกษาต่อควรเพิ่มขอบเขตและพื้นที่ของการศึกษามากขึ้น
ผลของการศึกษาสามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสถานี บริ การน้ ามันในพื้นที่จงั หวัด
หนองบัวลาภูและจังหวัดใกล้เคียง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึ กษาการจัดการทุกท่ าน ที่ ได้สอนวิชาความรู ้ตลอดจนสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการทุกท่านที่ประสานงาน
และให้ความช่วยเหลือตลอดการศึ กษา ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและ
เป็ นกาลังใจที่ดีมาโดยตลอด
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