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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้วยตนเองนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
องค์ก ร กลยุท ธ์ธุ รกิจ และป จั จัย ทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อ การเลือ กใช้ส ถานีบ ริก ารนํ้ า มัน กรณีศกึ ษา บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทาง
การตลาดขององค์กรและหน่ วยธุรกิจของบริษทั เอสโซ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้
บริก ารสถานี บ ริก ารนํ้ ามัน รวมทัง้ ศึก ษาป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สินใจของผู้บ ริโ ภคในการ
เลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน โดยได้ทําการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูม ิ คือการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผนวก
กับการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูม ิ จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อมูลจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตบทความในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ บทความวิชาการ และข้อมูลต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง........
ผลการศึกษาได้สรุปเป็ นแผนธุรกิจระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ โดยกลยุทธ์
หลักทีใ่ ช้ในระดับองค์กรคือ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) ระดับธุรกิจคือ กลยุทธ์เร่ งรุ กบุก
เร็ว (Aggressive) เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มเศรษฐกิจที่กําลังฟื น้ ตัว รวมไปถึงแนวโน้ มของการ
ใช้ นํ า้ มันที่ เ พิ่ ม ขึน้ จากการคาดการของกรมธุรกิ จ พลัง งาน ประกอบกับกลยุท ธ์ ตัง้ รั บปรั บตัว
(Turnaround) เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจ ส่วนกลยุทธ์ระดับหน้าทีค่ อื การวิเคราะห์

จ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1/องค์กรและลักษณะองค์กรธุรกิ จ ................................................................................
ความเป็ นมา.............................................................................................................
///////เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ และมีภูมลิ ําเนาอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯ จด
ทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2508 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือทีเ่ กี่ยวข้องประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 116 ปี บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั เอกชนจํากัดเป็ น
บริษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 และหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปจั จุบนั บริษทั อื่น
ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันถื
่ อหุน้ รวมกันในบริษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ 65.99 ของหุน้
ที่จํ า หน่ า ยแล้ ว ทัง้ หมดของบริษั ท ฯ......และกองทุ น รวมวายุ ภ ัก ษ์ หนึ่ ง ซึ่ ง จัด ตั ง้ ขึ้น โดย
กระทรวงการคลัง ในปี 2546 ถือ หุ้น ในบริษัท ฯ เป็ น จํ า นวนร้อ ยละ 7.33 โดยการได้ม าจาก
กระทรวงการคลัง เมื่อ วัน ที่ 15 กัน ยายน 2553 โดยมีเ งื่อ นไขเดีย วกับ กองหลัก ทรัพ ย์เ ดิม ที่
กระทรวงการคลัง ได้ จํ า หน่ า ยให้ก องทุ น รวมวายุ ภ ัก ษ์ ห นึ่ ง ซึ่ง กระทรวงการคลัง สามารถซื้อ
หลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วคืน ได้ เ มื่อ สิ้น สุ ด โครงการในปี 2556.............................................
///////บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโรงกลันปิ
่ โตรเลียม และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบ
วงจร//(integrated)//อีกทัง้ บริษทั ฯ ทําการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์
อื่น/ๆ/บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายทีก่ ว้างขวางของสถานี
บริการนํ้ ามันค้าปลีกภายใต้ช่อื การค้าเอสโซ่ รวมทัง้ ขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม
ค้าส่ง การบินและการเดินเรือนอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ
ทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหน่ ายไปยังต่างประเทศ
บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation)
ซึง่ เป็ นหนึ่งในบริษทั พลังงานที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก บริษทั ฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างมี
วินยั สูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ เน้นทีป่ จั จัยพืน้ ฐานระยะยาวและการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผู้
ถือหุน้ นอกจากนี้ ประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั จากการเป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือของเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ยังรวมถึงความเชีย่ วชาญในการบริการจัดหานํ้ ามันดิบและวัตถุดบิ เครือข่าย
การจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ทวโลก
ั่
การบริการทางด้านเทคโนโลยี การ
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ดําเนินงานและวิศ วกรรมที่ทนั สมัย และโครงการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั
ประโยชน์ จากการใช้เ ครื่อ งหมายการค้า “เอสโซ่” และเครื่อ งหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ง ได้ร บั การ
อนุญาตให้ใช้สทิ ธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ รวมทัง้ ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุ น
ทางด้านธุรกิจจากเอ็กซอน//โมบิล//คอร์ปอเรชันและ//หรื
่
อบริษทั ในเครือของเอ็กซอน//โมบิล//คอร์
ปอเรชัน่ ...............................................................................................................
///////ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษทั ฯ ซึง่ ผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
นํ้ ามันเบนซิน นํ้ามันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/นํ้ ามันก๊าด นํ้ ามันดีเซล นํ้ ามันเตาและยางมะตอย อีกทัง้
บริษั ท ฯ ยัง มีผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห ล่ อ ลื่ น จํ า หน่ า ย นอกจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มแล้ ว บริษั ท ฯ มี
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึง่ ประกอบด้วยพาราไซลีนทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการผลิตกรดเทเรฟทา
ลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึง่ จะนําไปใช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการผลิตแผ่นฟิลม์ โพลี
เอสเตอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ สารทํา
ละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)..............................................
//////บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบกิจการโรงกลันนํ
่ ้ ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery)
ซึง่ มีกําลังการกลันนํ
่ ้ ามันดิบ 177,000 บาร์เรลต่อวัน และเป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบการโรงงานอะ
โรเมติกส์ (aromatics plant) ซึง่ มีกําลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่ วยผลิตสาร
ทําละลายซึง่ มีกําลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งนี้ได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่ วยกลัน่
นํ้ามันและกระบวนการกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ แบบครบวงจร ทัง้ นี้ หน่ วยกลันนํ
่ ้ ามันดิบและหน่ วย
ผลิตของบริษัท//ฯ//มีท่ตี งั ้ ซึ่งมีความได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้กบั ท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี และอยู่ห่างไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ
ซึง่ เป็ นตลาดหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษทั ฯ ความได้เปรียบของที่ตงั ้ โรงกลัน่
นํ้ า มัน ของบริษั ท /ฯ///ยัง ช่ ว ยลดต้ น ทุ น และก่ อ ให้ เ กิด ความคล่ อ งตัว ในการจัด ส่ ง ผลิต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมของบริษัทฯ โดยผ่ านทัง้ ทางท่อ ส่ง ทางรถบรรทุกและทางเรือ .............................
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
///////บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโรงกลันปิ
่ โตรเลียม และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบ
วงจร (integrated) อีกทัง้ บริษทั ฯ ทําการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์ อื่น
ๆ//บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานี
บริการนํ้ามันค้าปลีกภายใต้ช่อื การค้าเอสโซ่ รวมทัง้ ขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมค้า
ส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ที่
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บริษทั ฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหน่ ายไปยังต่างประเทศ
///////บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation)
ซึง่ เป็ นหนึ่งในบริษทั พลังงานที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก บริษทั ฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างมี
วินยั สูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ เน้นทีป่ จั จัยพืน้ ฐานระยะยาวและการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผู้
ถือหุน้ นอกจากนี้ ประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั จากการเป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือของเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ยังรวมถึงความเชีย่ วชาญในการบริการจัดหานํ้ ามันดิบและวัตถุดบิ เครือข่าย
การจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ทวโลก
ั่
การบริการทางด้านเทคโนโลยี การ
ดําเนินงานและวิศ วกรรมที่ทนั สมัย และโครงการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั
ประโยชน์ จากการใช้เ ครื่อ งหมายการค้า “เอสโซ่” และเครื่อ งหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ง ได้ร บั การ
อนุญาตให้ใช้สทิ ธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ รวมทัง้ ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุ น
ทางด้านธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ ......................................................................................................
///////ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษทั ฯ ซึง่ ผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
นํ้ ามันเบนซิน นํ้ามันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/นํ้ ามันก๊าด นํ้ ามันดีเซล นํ้ ามันเตาและยางมะตอย อีกทัง้
บริษั ท ฯ ยัง มีผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห ล่ อ ลื่ น จํ า หน่ า ย นอกจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มแล้ ว บริษั ท ฯ มี
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึง่ ประกอบด้วยพาราไซลีนทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการผลิตกรดเทเรฟทา
ลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึง่ จะนําไปใช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการผลิตแผ่นฟิลม์ โพลี
เอสเตอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ สารทํา
ละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์//(plasticizers).........................................
///////บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบกิจการโรงกลันนํ
่ ้ ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery)
ซึง่ มีกําลังการกลันนํ
่ ้ ามันดิบ 177,000 บาร์เรลต่อวัน และเป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบการโรงงานอะ
โรเมติกส์ (aromatics plant) ซึง่ มีกําลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่ วยผลิตสาร
ทําละลายซึง่ มีกําลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งนี้ได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่ วยกลัน่
นํ้ามันและกระบวนการกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ แบบครบวงจร ทัง้ นี้ หน่ วยกลันนํ
่ ้ ามันดิบและหน่ วย
ผลิตของบริษัท//ฯ มีท่ตี งั ้ ซึ่งมีความได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้กบั ท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี และอยู่ห่างไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ
ซึง่ เป็ นตลาดหลักทีส่ ําคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษทั ฯ ความได้เปรียบของทีต่ งั ้ โรงกลัน่
นํ้ ามันของบริษทั ฯ ยังช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ของบริษทั ฯ โดยผ่านทัง้ ทางท่อส่ง ทางรถบรรทุกและทางเรือ
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การประกอบธุรกิ จของบริ ษัทย่อยบริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่ เกี่ยวข้อง................................
///////บริษัท/ฯ เป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษัทอื่น/ๆ//ในเครือ
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมกันเป็ นจํานวนร้อยละ 65.99 และกองทุน
รวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดย กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถอื หุน้ ร้อยละ 7.33 ของหุน้ ที่จาํ หน่ าย
แล้ว .................................................................................................................
///////บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่ บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จํากัด บริษทั ร่วม
พัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด บริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์
จํากัดและบริษทั โมบิลเอ็นเทอร์ไพรซิส//(ประเทศไทย)//จํากัด......................................................
///////บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จํากัด บริษทั ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด บริษทั เพซ
เซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดนิ และอาคารสํานักงาน แก่ บริษัทฯ
ภายใต้ส ญ
ั ญาเช่ าระยะยาว........................................................................................
บริษั ท ไทย ซี-เซ็น เตอร์ จํ า กัด ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ สถานี บ ริก ารนํ้ า มัน ที่จํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์
ปิโตรเลียมภายใต้ตราสินค้าเอสโซ่และโมบิลและดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ทีจ่ าํ หน่ ายสินค้าอุปโภค
บริโภคอื่นๆ
บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริการจําหน่ ายและขนส่ง
ผลิต ภัณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม แต่ อ ย่ า งไรก็ ด ี ในป จั จุ บ ัน บริษั ท ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิจ แล้ ว
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด และ บริษทั เชือ้ เพลิงการ
บินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยบริษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด เป็ นบริษทั ร่วม (Associate)
ระหว่างบริษทั ฯ และผูป้ ระกอบกิจการนํ้ามันรายอื่น ๆ เพื่อทําการก่อสร้างและดําเนินกิจการระบบ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ขนส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันใส (clean products) จากทัง้ โรงกลันนํ
่ ้ ามัน
ของบริษทั ฯ และโรงกลันนํ
่ ้ ามันของ บมจ. ไทยออยล์ ในศรีราชาไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอน
เมืองและสุวรรณภูม)ิ และคลังนํ้ ามันในอําเภอลําลูกกา และในจังหวัดสระบุร ี และบริษทั เชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางด้านการบริหารการจัดเก็บนํ้ามันเชือ้ เพลิงอากาศ
ยาน และให้บริการเติมนํ้ามันเชือ้ เพลิงแก่อากาศยาน
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิ จ

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เน้ นความมีวนิ ัยและประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
โดยคํานึงถึงโอกาสในระยะยาวและเน้นทีก่ ารเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในขณะทีม่ กี ารบริหารจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมควบคู่ไปด้วยโดยกลยุทธ์สําคัญซึง่ เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันทั
่ วโลก
่
ทีจ่ ะยังคงถือปฏิบตั ติ ่อไป
มีดงั นี้
การดําเนิ นงานด้ วยความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้ อมที่ ดี..........................................
บริษทั ฯ ถือว่าความปลอดภัยเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญเป็นอันดับแรก บริษทั ฯ เชื่อว่าบริษทั ฯ มี
ประวัติด้า นความปลอดภัย ที่ด ีเ ยี่ย มในประเทศไทย บริษัท ฯ มีน โยบายที่จ ะต้อ งปฏิบ ัติต าม
กฏหมายและกฏระเบียบทีม่ ผี ลบังคับใช้ทงั ้ หมดและบริษทั ฯ จะรักษาประวัตนิ ้ีไว้ ความมุ่งมันของ
่
บริษทั ฯ ทีม่ ตี ่อความปลอดภัย สุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม เป็ นการสร้างรากฐานทีด่ สี ําหรับธุรกิจทุก
ด้าน
การรัก ษามาตรฐานขัน้ สู ง .....................................................................................
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลธุรกิจอย่างเคร่งครัด ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานจริยธรรมขัน้ สูง มาตรฐานเหล่านี้ได้ถูกนํ ามาใช้เป็ นมาตรฐานในการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิ บริษัทฯ เชื่อว่า มาตรการที่
บริษทั ฯ/จะใช้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดงั กล่าวมีความสําคัญเทียบเท่ากับผลลัพธ์ท่จี ะได้...................
รูปแบบการประกอบธุ รกิจที่ดํ าเนิ นอย่ างตรงไปตรงมา มาตรฐานทางด้า นจริยธรรม และ
วัฒนธรรมความซื่อ สัต ย์สุจริต นโยบายในการปฏิบตั ิต ามกฎหมายและมีค วามรับผิด ชอบเป็ น
ปจั จัยพืน้ ฐานของธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็นสิง่ ทีจ่ าํ เป็นต่อความสําเร็จของบริษทั ฯ
การลงทุ น อย่ างมี วิ นั ย ............................................................................................
บริษทั /ฯ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มคี ุณภาพ ภายใต้แนวทางที่จะดําเนินการ
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เลือกเฟ้นอย่างมีวนิ ัย โอกาสการลงทุนต่ างๆ จะถูกทดสอบภายใต้แบบจําลองผลตอบแทนทาง
ธุรกิจในสถานการณ์ ต่ างๆ//อย่างรอบด้าน เพื่อความยืดหยุ่นต่ อ สถานการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังจากการลงทุน บริษทั ฯ จะทําการประเมินโครงการทีส่ าํ คัญทัง้ หมดอย่างเคร่งครัด ความรูน้ ้ี
จะถูกผนวกเข้ากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิม่ มูลค่าของสินทรัพย์อย่าง
สูงสุด
การมุ่งสู่ความเป็ นเลิ ศ ในการดําเนิ นงาน.....................................................................
ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีความ
มุ่ ง มัน่ อย่ า งแน่ ว แน่ ท่ีจ ะดํ า รงความปลอดภัย ในการดํ า เนิ น งานและความมีเ อกภาพ บริษัท ฯ
พยายามทีจ่ ะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรมขัน้ สูงสุดในทุกด้าน........................................
เพื่อทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายนี้ บริษทั ฯ ดําเนินการตามระบบการจัดการต่าง ๆ ซึง่ ได้รบั การพิสูจน์
แล้วอย่างกว้างขวาง ระบบเหล่านี้ใช้แนวทางการดําเนินการในเชิงรุก (proactive approach) และ
ครอบคลุมการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในทุกด้านที่สําคัญ เริม่ ตัง้ แต่ความปลอดภัย จริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ การเงิน การดําเนินและประเมินโครงการ จนถึงการกํากับดูแลธุรกิจ การรักษา
ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อมและการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลกําไร .....................
บริษัทฯ.....ใช้ระบบบริหารการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัย..... (Operations ..Integrity
Management System//(“OIMS”))///ซึ่งเป็ นระบบที่เ อ็ก ซอน โมบิล คอร์ปอเรชันได้
่ พฒ
ั นาขึ้น
เพื่อที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการจัดการความเสีย่ งทางด้านการรักษาความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม ระบบนี้ทําให้บริษทั ฯ สามารถวัดความก้าวหน้ าในงาน และมันใจได้
่
ใน
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลในด้านเหล่านี้............................................................................
บริษทั ฯ พยายามทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) อย่างต่อเนื่อง
และได้ใช้ระบบการบริหารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System
(“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเน้ นที่การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดย
ผ่านระบบที่มคี วามครอบคลุมและเข้มงวดตามแนวปฏิบตั ิท่ดี ใี นการดําเนินงาน การบํารุงรักษา
การออกแบบและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดสําหรับการบริหารจัดการทางด้านพลังงาน...............................
บริษทั ฯ ได้ใช้โปรแกรม “self-help” ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทัวโลกของเอ็
่
กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อช่วยในการบ่งชีถ้ งึ สิง่ ทีส่ ามารถปรับปรุงให้ดขี น้ึ ได้ โดยอ้างอิงจากวิธปี ฏิบตั ิ
ทีด่ ซี ง่ึ เป็ นสากล (global best practices)โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการกระจายความหลากหลาย
ของวัตถุดบิ โอกาสในการใช้กระบวนการจัดการนํ้ ามันดิบที่คดิ ค้นขึน้ ใหม่ โอกาสในการเพิม่ เติม
ประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการปรับขยาย
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กระบวนการผลิต (debottleneck) ในหน่ วยทีส่ ร้างผลกําไร บริษทั ฯ ใช้โปรแกรม “self-help” เพื่อ
ช่วยเพิม่ กําไรของบริษทั ฯ โดยแนวทางสําหรับการเพิม่ กําไรของบริษทั ฯ รวมถึงการกลันนํ
่ ้ ามันดิบ
ทีย่ ากต่อการกลัน่ (challenged crude) การใช้หน่ วยแปรสภาพนํ้ ามันหนักให้เป็ นนํ้ ามันเบาโดยการ
แปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU) อย่างเต็มทีเ่ พื่อเพิม่ อัตราการ
ผลิต การสร้างรายได้จากนํ้ามันเชือ้ เพลิงสํารองผ่านทางเครือข่ายของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
และการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดยี งิ่ ขึน้
การสร้างผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชื่ อมโยงหน่ วยผลิ ต..................................
บริษทั ฯ เป็ นผู้ประกอบการในส่วนธุรกิจการกลันนํ
่ ้ ามันและจัดจําหน่ ายนํ้ามัน ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
ค้าปลีก นํ้ ามัน และธุรกิจอะโรเมติก ส์ท่มี กี ารเชื่อ มโยงเป็ นหนึ่ ง เดียวกันแบบครบวงจร บริษัทฯ
ได้รบั ประโยชน์ จากการประสานเชื่อมโยงกันของหน่ วยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายใน
กิจการของบริษทั ฯ โดยการประสานเชื่อมโยงกันทัง้ ทางด้านกายภาพของหน่ วยผลิตต่าง/ๆ//และ
การประสานเชื่อมโยงกันผ่านทางการเข้าถึงเครือข่ายทีก่ ว้างขวางของผู้เชีย่ วชาญทางด้านเทคนิค
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ในเครือ การประสานเชื่อมโยงกันของหน่ วยกลัน่
นํ้ ามันดิบและหน่ ว ยผลิต อะโรเมติก ส์น้ี เ ป็ นการช่ ว ยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านต้นทุ นด้ว ยการ
เลือกใช้วตั ถุดบิ และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมที่สุดการประสานกันของ
ธุรกิจกลันนํ
่ ้ ามัน ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิชย์เป็ นการเสริมประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ด้วย
เช่นกัน บริษทั ฯจะเน้นทีก่ ารให้ความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย
เพื่อทีจ่ ะสร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑ์กลันของบริ
่
ษทั ฯ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านทางความสัมพันธ์ที่มีกบั เอ็กซอน โมบิ ล
คอร์ปอเรชัน................................................................................................................
่
เพื่อการสร้างผลการดําเนินงานทีด่ เี ยีย่ มภายในสภาพแวดล้อมของสินค้าโภคภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะ
เป็ นวัฏจักร//บริษทั ฯ/ได้พยายามศึกษาและดําเนินตามแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี ซี ่งึ บริษทั ฯ เชื่อว่าเป็ น
ประโยชน์ ต่อทุกขัน้ ตอนของวงจรของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ ะช่วยให้สามารถระบุถงึ ข้อมูลและ ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นจุดวิกฤตได้อย่าง
ทันท่วงที โดยมีการแบ่งปนั ความรู้ เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี รี ะหว่างกันภายในเครือข่าย
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันทั
่ วโลก
่
รวมถึงแนวทางการแก้ปญั หาทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต เพื่อให้
สามารถจัด การกับ สถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ..................
ทีม่ า : รายงานประจําปี บริษทั เอสโซ่
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ธุรกิ จหลักขององค์กร........................................................................................................
บริษัท/ฯ////เป็ นผู้ประกอบกิจการโรงกลันปิ
่ โตรเลียมและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบ
ครบวงจร รวมถึงการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ โดยมีธุรกิจหลัก
ดังต่อไปนี้.........................................................................................................................
•/โรงกลันนํ
่ ้ ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ซึง่ มีกําลังการกลันนํ
่ ้ ามันดิบ 177,000
บาร์เรลต่อวัน//(ซึง่ คิดตามวันทีม่ กี ารดําเนินการผลิตจริง/(stream//day))………………….…………
•/โรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซึง่ มีกําลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี
•/หน่ วยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ซึง่ มีกําลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี
เครือข่ ายสถานี บริ การนํ้ ามันค้ าปลี กภายใต้ ชื่อการค้ าเอสโซ่ ทวประเทศ
ั่
สําหรับปี 2553
บริ ษทั ฯ มียอดจําหน่ ายของธุรกิ จค้าปลีกร้อยละ 43 ของยอดจําหน่ ายรวม…………………...
• การจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิน นํ้า
มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/นํ้ ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ ามันเตาและยางมะตอย และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
โดยตรงแก่ลูกค้าในภาคอุ ตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ.................................
•//การจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ.......................................................
บริษทั ฯ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์น้ํามันปิ โตรเลียมผ่านช่องทางการจําหน่ ายต่างๆ ทัง้ การค้าปลีก
พาณิชยกรรม และการส่งออก โดยคํานึงถึงมูลค่ารวมสูงสุดทีจ่ ะได้รบั สถานีบริการนํ้ามันเอสโซ่ถอื
เป็ นช่องทางการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงของบริษทั ฯ ทีม่ นคง
ั่
โดยอาศัยข้อได้เปรียบ
ทางด้านการจัดส่ง ตลอดจนปฎิบตั กิ ารด้านต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจปิโตรเลียมของบริษทั ฯสามารถดํารง
อยู่ได้อย่างเข้มแข็งในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนและการแข่งขันสูง สําหรับปี 2553
บริษทั ฯ มียอดจําหน่ ายของธุรกิจค้าปลีกร้อยละ 43 ของยอดจําหน่ ายรวม มีสถานีบริการนํ้ามัน ณ
สิน้ ปีจาํ นวน 535 แห่ง คงตําแหน่ งเป็ นอันดับ 2 ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศ บริษทั ฯ มุ่ง เพิม่ ผล
กํ าไรและพัฒนาคุณ ภาพของสถานี บริก ารนํ้ ามันภายใต้แ นวคิด การลงทุ น อย่า งคุ้มค่ าอยู่อ ย่า ง
ต่อเนื่อง และการที่บริษัทฯประสบความสําเร็จในการเพิม่ ยอดขาย เป็ นผลเนื่องมาจากความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่มี มี ากเพียงพอและตรงกับความต้องการของลูกค้า การปรับปรุง
อุปกรณ์และรูปลักษณ์ผ่านโครงการปรับปรุงพัฒนายอดขายของสถานีบริการนํ้ ามันที่บริษทั ฯ ได้
เลือกสรรไว้ความมีประสิทธิภาพของแผนงานส่งเสริมการขาย ตลอดจนการปรับปรุงลานให้บริการ
เติมนํ้ ามัน บริเวณโดยรอบ และห้องนํ้ าในสถานีบริการอีกหลายแห่งทัวประเทศ....................
่
ทีม่ า: กรมธุรกิจพลังงาน
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ผลิ ตภัณฑ์........................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ//ได้แก่………………………………………………………………
1./ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกระบวนการกลันแยกส่
่
วน//(fractionation)////และการกลัน่
นํ้ามันดิบ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิน นํ้ ามันเชือ้ เพลิง
อากาศยาน/นํ้ ามันก๊าด นํ้ ามันดีเ ซล นํ้ ามันเตาและยางมะตอย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีก ารจัด
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นด้วย........................................................................................
2./ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ พาราไซลีน
สารเบนซีน เข้ม ข้ น และสารทํ า ละลายซึ่ง บริษัท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิต รวมทัง้ สารพลาสติก ไซเซอร์
(plasticizers) ซึง่ ผลิตโดยผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกโดยใช้วตั ถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั หา
ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม......................................................................................................
โรงกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ สามารถกลันนํ
่ ้ามันดิบประเภทต่าง ๆ ซึง่ บริษทั ฯ จัดหามาจากทัว่
โลกรวมถึง ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกลและแอฟริก าตะวันตก การเลือ กวัต ถุ ดิบและ
สัดส่วนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) ของบริษทั ฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะ
ขึน้ อยูก่ บั ราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ทต่ี ้องการ บริษทั ฯ จะทําการตัดสินใจในเรื่องสัดส่วนการผลิต
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดร่วมกับบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบทางด้านการขายและการตลาดของบริษทั ฯ โดย
ยึดจากการประเมินของบริษทั ฯ ถึงความต้องการและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
บริษัทฯ สามารถผลิต ได้ ซึ่ง โดยปกติจ ะดํ าเนิ น การประมาณสามเดือ นก่ อ นหน้ า คํา สังซื
่ ้อ ที่ไ ด้
คาดการณ์ไว้
ผลิ ตภัณฑ์อะโรเมติ กส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น/ๆ...........................................................................
บริษทั ฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ในรูปของพาราไซลีนเป็ นหลัก รวมทัง้ สารเบนซีนเข้มข้นซึ่งใน
เบือ้ งต้นจะนํ าส่วนหนึ่งไปใช้ในโรงกลันในหน่
่
วยทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation) เพื่อผลิตเป็ น
วัต ถุด ิบของพาราไซลีน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ผลิต สารทําละลายประเภทต่ าง ๆ โดยบริษัทฯ
จัด หาวัต ถุ ด ิบนํ าส่ง ให้แ ก่ ผู้รบั จ้างผลิต ภายนอกผ่ านทางสัญ ญาการผลิต เพื่อ นํ าไปใช้ผลิต สาร
พลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ให้แก่บริษทั
ด้านการค้ าปลีก..............................................................................................................
บริษทั /ฯ ได้ใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์ค้าปลีกและการวิจยั ผู้บริโภคและตลาดที่มอี ยู่อย่าง
หลากหลายของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ในเครือ ในการนํ าเสนอรูปแบบการค้า
ปลีก แบบใหม่แ ละผลิต ภัณ ฑ์ท่ีจ ะตอบสนองความต้อ งการและความคาดหวังของลูก ค้า อย่า ง
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ครบถ้ว นโดยนํ าเสนอความสะดวก คุ ณภาพ และมูล ค่ า นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่ม
รายได้จากสินค้าซึ่งไม่ใช่น้ํ ามันเชื้อเพลิง และร้านค้าสะดวกซื้อ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการทํา
กํ าไรของสถานีบริก ารนํ้ า มันของบริษัทฯให้สูงสุดด้ว ย......................................................
โดยบริษัทฯ เป็ นหนึ่ งในผู้ค้าปลีก นํ้ ามันเชื้อ เพลิง รายใหญ่ ภายในประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ช่อื การค้าเอสโซ่จาํ นวน 535 แห่งทัวประเทศ
่
สถานี
บริการนํ้ ามันภายใต้ช่อื การค้าเอสโซ่ รวมถึงสถานีบริการนํ้ ามันที่ดําเนินการโดยบริษทั ย่อยของ
บริษัทฯ คือ บริษัท ไทย ซี-เซ็น เตอร์ จํา กัด และสถานีบริก ารนํ้ า มัน ที่ดําเนิ นการโดยตัว แทน
จําหน่ ายภายนอก.........................................................................................................
- ดําเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด สถานีบริการนํ้ ามันเหล่านี้ดําเนินงานโดย
บริษัท ไทย//ซี-เซ็น เตอร์/ /จํา กัด //และสามารถควบคุ ม มาตรฐานการให้บ ริก ารได้อ ย่า งเต็ม ที่
- ดําเนินการโดยตัวแทนจําหน่ าย สถานีบริการนํ้ ามันเหล่านี้ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ช่อื การค้าเอส
โซ่ บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ในเครือของบริษทั ฯ ในประเทศไทยเป็ นเจ้าของ หรือมีสทิ ธิการเช่าใน
ทีด่ นิ ซึง่ สถานีบริการนํ้ ามันบางแห่งตัง้ อยู่ โดยตัวแทนจําหน่ ายต้องชําระค่าใช้สทิ ธิ (franchise fee)
รายเดือน ทัง้ นี้ ตัวแทนจําหน่ ายแต่ละรายได้เข้าทําสัญญาตัวแทนจําหน่ าย ซึง่ กําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานของบริษทั ฯ อยู่ดว้ ย สัญญาตัวแทนจําหน่ ายเหล่านี้โดยมากแล้วมีระยะเวลาหนึ่งปี
ถึงห้าปี และอาจต่ออายุสญ
ั ญาได้

11
ตาราง 1.1 แสดงรายละเอียดของสถานี บริการนํ้ามันประเภทต่าง ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
สถานี บริ การเอสโซ่

2552

2553

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ของจํา

ของจํา

ของจํา

นวน

นวน

นวน

จํานวน

สถานี

จํานวน

สถานี

จํานวน

สถานี

สถานี

ทัง้ หมด

สถานี

ทัง้ หมด

สถานี

ทัง้ หมด

ดําเนินงานโดยบริษทั ไทย ซี-เซ็น
เตอร์ จํากัด

159

29.1

155

28.9

155

29.0

ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่ าย

388

70.9

382

71.1

380

71.0

รวมสถานี บริ การนํ้ามัน

547

100.0

537

100.0

535

100.0

ทีม่ า : รายงานประจําปี ของบริษทั เอสโซ่ ปี 2553
ผลิตภัณฑ์น้ํ ามันเชื้อเพลิงค้าปลีกของบริษัทฯ ประกอบด้วยนํ้ ามันดีเซลและนํ้ ามันเบนซิน
นํ้ ามันดีเซลซึ่งปจั จุบนั มี 2 เกรด ได้แก่ ชนิด ที่มสี ่วนผสมไบโอดีเซล ร้อ ยละ 3 และ ร้อ ยละ 5
นํ้ามันเบนซินมี 3 เกรด ได้แก่ นํ้ามันเบนซินไร้สารตะกัว่ 91 แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95

อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง..............................................................................
บริษทั ฯ พยายามทีจ่ ะเพิม่ ยอดขายนํ้ามันเชือ้ เพลิงค้าปลีกทีส่ ถานีบริการนํ้ ามันทีอ่ ยู่ภายใต้ช่อื
การค้าเอสโซ่ บริษทั ฯ ยังเสาะหาวิธเี พิม่ รายได้ทม่ี ใิ ช่จากนํ้ ามันเชือ้ เพลิงผ่านทางกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึง่
รวมถึ ง กลยุ ท ธ์ ด ัง ต่ อ ไปนี้ . ............................................................................. ….
-/ร้านสะดวกซื้อ ...............................................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด ดําเนินการร้านไทเกอร์มาร์ทจํา
นวน 97 แห่ง และมีรา้ นไทเกอร์มาร์ทจํานวน 114 แห่งทีส่ ถานีบริการซึ่งดําเนินงานโดยตัวแทน
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จําหน่ ายในพืน้ ที่ของตัวแทนจําหน่ าย สําหรับร้านไทเกอร์มาร์ททีด่ ําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่ าย
บริษทั ฯ จนได้รบั ค่าธรรมเนียมทีแ่ ปรผัน (variable fees) ตามยอดขายของร้านสะดวกซือ้ ของแต่ละ
ร้าน บริษัทฯ ได้ใ ช้ความพยายามอย่างต่ อเนื่อ งที่จะปรับปรุงภาพลัก ษณ์ ของร้านค้าโดยใช้เงิน
ลงทุนทีต่ ่ําแต่มศี กั ยภาพทีจ่ ะเพิม่ ยอดขายได้มากด้วยวิธกี ารลงทุนทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
ฯ
-/พัน ธมิต ร ..................................................................................................
บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาความร่วมมือกับบริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด เพื่อการจัดตัง้
ร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสที่สถานีบริการนํ้ ามันภายใต้ช่อื การค้าเอสโซ่ในประเทศไทย ภายใต้
สัญญานี้ ร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสซึ่งตัง้ อยู่ท่สี ถานีบริการในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้สถานี
บริการนํ้ ามันเอสโซ่ในประเทศไทยเท่านัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรา้ นเทสโก้โลตัสเอ็กซ์
เพรสจํ า นวน 54 แห่ ง ที่ต ัง้ อยู่ ท่ีส ถานี บ ริก ารนํ้ า มัน ภายใต้ ช่ือ การค้ า เอสโซ่ บริษั ท ฯ ได้ ร ับ
ค่าธรรมเนียมจากเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสซึง่ แปรผันตามรายได้จากการขาย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
มีพนั ธมิตรอื่นซึ่งให้บริการเสริมแก่ผู้ใช้รถยนต์ อาทิ บริษัท บี-ควิก เซอร์วสิ จํากัด ซึ่งให้บริการ
ซ่อมรถยนต์, บริษทั คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ให้บริการบํารุงรักษารถยนต์รวมถึง
บริการล้างรถยนต์, ศูนย์บริการล้างรถวิซาร์ด (Wizard car wash) และร้านกาแฟราบิก้า (Rabika
Coffee) อีกด้วย บริษทั ฯ เก็บค่าธรรมเนียมหลายรูปแบบจากพันธมิตรเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็ นอัตรา
คงที่ และ/หรืออัตราทีผ่ นั แปร
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ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิ จค้าปลีกปัม๊ นํ้ามัน
ตาราง 1.2 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิ จค้าปลีกปัม๊ นํ้ามัน ซึ่งในปัจจุบนั เอสโซ่มีส่วนแบ่งตลาด
เป็ นอันดับ 2 รองจาก ปตท ดังตารางต่อไปนี้
สถานี บริ การ

ส่วนแบ่งการตลาด (%)
2553

2552

∆

ปตท.

37.0

36.4

+.0.6

เชลล์

13.1

14.2

-1.1

เอสโซ่

17.4

16.6

+0.8

บางจาก

13.8

13.7

+0.1

คาลเท็กซ์

6.7

7.2

-0.6

ปตท.ค้าปลีก

6.9

6.9

+0.0

ปิโตรนาส

1.7

1.9

-0.2

อื่นๆ

3.5

3.1

+0.4

รวม

100

100

ทีม่ า : กรมธุรกิจพลังงานและ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ปี 2553
สถานการณ์ การแข่งขัน..........................................................................................
สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขัน ในตลาดนํ้ า มัน ป จั จุ บ ัน ค่ อ นข้า งรุ น แรง////กล่ า วคือ นอกจากจะมี
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในตลาดอย่าง ปตท เอสโซ่ บางจาก หรือเชลล์แล้ว ยังมีผปู้ ระกอบการราย
ย่อยๆเข้ามาในตลาดอีกด้วย ทําให้ผปู้ ระกอบการจําเป็ นทีจ่ ะต้องหากลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขัน
ในปจั จุบนั ผู้ประกอบการค้านํ้ ามันมุ่งเน้ นกลยุทธ์การให้บริการที่ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
นอกเหนือจากการให้บริการเติมนํ้ามันเพียงอย่างเดียวเช่นแต่ก่อน เช่น การชําระค่าเติมนํ้ ามันด้วย
บัตรเครดิต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือการเปิ ดบริการร้านสะดวกซือ้ ภายในสถานีบริการนํ้ ามัน
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เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการได้แวะซือ้ สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย เป็ นต้น
แนวโน้ มการใช้พลังงานและนํ้ามันปี //2554...............................................................................
จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจ ของไทยโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2554 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 และคาด
ว่าราคานํ้ามันจะอยูใ่ นระดับ 80 – 90 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จึง ประมาณการความต้ อ งการพลัง งานของประเทศภายใต้ ส มมุ ติฐ านดัง กล่ า ว ซึ่ง พอสรุ ป
สถานการณ์พลังงานในปี//2554//ได้ดงั นี้...................................................................................
ความต้ อ งการพลัง งานเชิ ง พาณิ ชย์ข นั ้ ต้ น คาดว่ า จะอยู่ท่ีร ะดับ 1,860 พัน บาร์เ รล
เทียบเท่านํ้ ามันดิบต่อวัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 4.2 โดยความต้องการนํ้ ามันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.2 ก๊าซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1ลิกไนต์/ถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.6 และพลังนํ้ า/ไฟฟ้านําเข้า
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.7
ตาราง 1.3 แสดงปริ มาณการใช้พลังงานเชิ งพาณิ ชย์ ปี 2549-2554

ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั�นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลนํ�ามันดิบต่อวัน

2549

2550

2551

2552

2553p

2554f

การใช้

1,545

1,604

1,618

1,663

1,785

1,860

นํ�ามัน

674

667

634

643

657

671

ก๊าซธรรมชาติ

579

615

648

682

782

822

ลิกไนต์/ถ่านหิน

248

279

301

303

307

315

44

43

36

35

39

52

พลังนํ�า/ไฟฟ้านําเข้า
อัตราการเปลี�ยนแปลง (%)
การใช้

1.6

3.8

0.9

2.8

7.2

4.2

นํ�ามัน

-2.3

-1.0

-5.0

1.4

2.2

2.2

ก๊าซธรรมชาติ

2.3

6.2

5.4

5.2

14.4

5.1

6.9

12.8

7.7

0.6

0.6

2.6

35.2

-2.5

-17.4

-1.1

14.3

32.7

ลิกไนต์/ถ่านหิน
พลังนํ�า/ไฟฟ้านําเข้า

p ข้อมูลเบื�องต้น
f ข้อมูลประมาณการ
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นํ้ามันสําเร็จรูป ในปี 2554 สศช. คาดว่าราคานํ้ ามันจะเพิม่ ขึน้ อยู่ในระดับ 80 – 90 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์เรล ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาททีม่ ผี ลกระทบต่อราคาขายนํ้ามันในประเทศไทย
โดยคาดว่าจะแข็งค่าขึน้ ทีร่ ะดับตํ่ากว่า 30 บาทต่อดอลล่าร์ สรอ. และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยว่าจะอยู่ท่รี ้อยละ 3.5-4.5 จึงเป็ นผลให้ภาคอุ ตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการผลิตมากขึ้น
นอกจากนี้ ย ัง คาดว่ า จะไม่ ม ีเ หตุ ก ารณ์ ท างการเมือ งที่จ ะส่ ง ผลกระทบรุน แรงเหมือ นปี 2553
การใช้น้ํ ามันเบนซินปี 2554 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 2.0 และการใช้น้ํ ามันดีเ ซลเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 2.3
ตาราง 1.4 ประมาณการใช้นํ้ามันสําเร็จรูป ปี 2549-2554

ประมาณการใช้นํ�ามันสําเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร
อัตราการเปลี�ยนแปลง (%)
ชนิด

เบนซิน

2549

2550

2553p

2554f
2552

2553p

2554f

7,525

7,438

7,587

5.6

-1.1

2.0

17,643

18,465

18,538

18,964

4.6

0.3

2.3

4,950

4,652

4,431

4,738

4,991

-4.3

6.6

5.3

5,851

4,222

3,287

2,731

2,725

2,619

-16.9

-0.2

-3.9

5,074

5,812

6,828

6,894

7,674

7,855

0.9

11.3

2.4

41,050

41,030

39,531

40,064

41,113

42,016

1.3

2.6

2.2

7,337

18,371

18,710

ก๊าด+เครื�องบิน

4,538

นํ�ามันเตา
LPG*
รวม

2552

7,121

7,215

ดีเซล

2551

*ไม่รวมการใช้ LPG ที�ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี
p ข้อมูลเบื�องต้น
f ข้อมูลประมาณการ

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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1.2/ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึ้นภายในองค์กร
ตาราง 1.5 แสดงผลประกอบการของบริษทั เอสโซ่

รายงานประจําปี 2553 ของบริษทั เอสโซ่

5

จากตาราง/1.5...............................................................................................................
เมื่อรวมทัง้ ปี 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิทงั ้ สิ้น 1,654 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2552 ที่มยี อด
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กําไรสุทธิ 4,551 ล้านบาท โดยผลกําไรทีล่ ดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากยอดกําไรทีล่ ดลงของธุรกิจปิ
โตรเคมีจาํ นวน 530 ล้านบาท และธุรกิจการกลันและจํ
่
าหน่ายนํ้ามัน 3,732 ล้านบาท
5

สรุปปั ญหา.......................................................................................................................
ปั ญหาระดับธุรกิ จ คือ ผลกําไรสุทธิลดลง ซึ่งในปี 2552 องค์กรมีกําไรสุทธิเท่ากับ 4,551

ล้านบาท//แต่ ในปี //2553//มีกําไรสุทธิลดลงเหลือเพียง//1,654//ล้านบาท..................................
ปั ญหาระดับธุรกิ จ คือ ผลกําไรจากธุรกิจปิ โตรเคมีลดลง ซึ่งในปี 2552 ธุรกิจปิ โตรเคมี มี
กําไรจากการขายเท่ากับ 479 ล้านบาท แต่ในปี 2553 ธุรกิจปิ โตรเคมี ขาดทุนจากการขายเท่ากับ
51 ล้านบาท............................................................................................................................
ปั ญหาระดับหน้ าที่ คือ ผลกํ าไรจากการจัด จําหน่ ายนํ้ ามันลดลง ซึ่งในปี 2552 การจัด
จําหน่ ายนํ้ ามันมีผลประกอบการเท่ากับ 5,931 ล้านบาท แต่ในปี 2553 ยอดการจัดจําหน่ ายนํ้ ามัน
ลดลงเหลือเพียง 2,199 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากส่วนของผลิตภัณฑ์น้ํามันประเภท เบนซิน นัน้ มี
ยอดจําหน่ ายทีล่ ดลง ซึง่ ในปี 2552 มียอดจําหน่ ายนํ้ ามันเบนซิน เท่ากับ 11,296 พันบาร์เรล แต่ใน
ปี 2553 ยอดจําหน่ ายนํ้ ามันเบนซิน ลดลงเหลือ 10,310 พันบาร์เรล (รายงานประจําปี 2553 ของ
บริษทั เอสโซ่)
ความสําคัญและผลกระทบของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับองค์กร................................................
จากสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงด้านตลาดนํ้ามันในปจั จุบนั แม้ว่าเอสโซ่จะมีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ทอ่ี นั ดับ 2 รองจาก ปตท.แต่ในส่วนนี้ค่อนข้างห่างกันพอสมควร (จากตารางทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น)
แต่ในส่วนของคู่แข่งอันดับ 3 อย่าง บางจาก นัน้ มีส่วนแบ่งทีใ่ กล้เคียงกันกับเอสโซ่ ซึ่งในส่วนนี้
หากเอสโซ่ ไ ม่ท บทวนหรือ เพิ่มกลยุ ทธ์ต่ างๆในการแข่ง ขัน ก็จะทํ าให้บ ริษัทอาจเสีย ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดให้กบั คู่แข่งได้ และที่สําคัญผลประกอบการและผลกําไรในปี ต่อไปอาจไม่เพิม่ และอาจ
ลดลงไปกว่าเดิมได้ ซึง่ แน่ นอนว่าในระยะยาวบริษทั จะขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ซึง่ เป็ นปจั จัย
สําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาให้ธุรกิจสามารถดําเนินกิจการต่ อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
บริษทั มีปญั หาด้านการเงินแล้วการที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จอาจเกิดขึน้ ได้ยาก.........................
1.3/วัต ถุป ระสงค์ข องการศึ ก ษา……………………………………………………………………
-/ศึ ก ษาป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจของผู้บ ริโ ภคในการเลือ กใช้ ส ถานี บ ริก ารนํ้ า มัน
-/ศึกษาสถานการณ์และภาวะการแข่งขันขององค์กรและหน่วยธุรกิจของบริษทั เอสโซ่
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1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั .............................................................................................
ระยะสัน้ ……………………………………………………………………………………………
-/ทําให้ทราบถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน.................................
-/ทําให้ทราบถึงสถานการณ์และภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปจั จุบนั ………………………..
ระยะกลาง...............................................................................................................
-/ใช้เ ป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ใ ห้ก ับองค์กร ธุรกิจ และฝ่ายการตลาดของบริษัท
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ พฤติก รรมหรือ ป จั จัย ต่ างๆที่ม ีผ ลต่ อ การเลือ กใช้ส ถานี บริก ารนํ้ า มัน ของ
ผู้บ ริโ ภค .......................................................................................................
ระยะยาว................................................................................................……………
-/เพื่อให้บริษทั มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพิม่ ความสามารถในการทํากําไร……………………
-/องค์กรอื่นๆสามารถนํากรณีศกึ ษานี้ ไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรของตน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์
และเพิม่ ผลประกอบการได้
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดด้ านการตลาด..................................................................................................
Kotler & Armstrong (2004 , หน้า 6) กล่าวว่า การตลาดเป็ นกระบวนการทางสังคมทีซ่ ง่ึ
บุคคลและกลุ่มบุคคลได้รบั สิง่ ทีต่ อบสนองความจําเป็นและความต้องการ อันเกิดจากการสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่มคี ุณค่าระหว่างผูผ้ ลิตหรือผู้จดั จําหน่ ายกับผู้บริโภค แนวความคิด
หลักคือ ความจําเป็ น ความต้องการ อุปสงค์ของสินค้า การบริการ คุณค่า ความพอใจ คุณภาพ
โดยรวม การแลกเปลี่ย น การค้า ความสัม พัน ธ์ เป็ น ภาวะหนึ่ ง ของความรู้ส ึก ที่ไ ม่ไ ด้ร บั การ
ตอบสนองความจําเป็ นของมนุ ษย์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและจะมีความพอใจเมื่อ
ได้ ร บั การสนองความจํ า เป็ น ความต้ อ งการ โดยอาศัย สิน ค้า และบริก ารเหล่ า นั น้ ซึ่ง รวมถึง
ประสบการณ์ จากการบริการของบุคคลากร//สถานที่//ข้อมูลสารสนเทศและความคิด...............
การจูงใจลูกค้า หมายถึง การโน้มน้าว การชักนํ า การลด แลก แจก แถมสินค้า เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและเลือกใช้สนิ ค้า มีการจัดร้านค้าภายในอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม สะอาด มีสงิ่
อํานวยความสะดวก ครบครัน มีทจ่ี อดรถเพียงพอ และมีความปลอดภัยเพื่อทําให้ผูบ้ ริโภคสบายใจ
เมื่อเข้ามาใช้บริการ..............................................................................................................
การควบคุมคุณภาพสิ นค้า หมายถึง การกํากับ ดูแล ควบคุม ก่อนและหลังส่งมอบสินค้าให้
มีมาตรฐาน และรวมถึงการรับประกันคุณ ภาพสินค้า ตลอดจนการบริก ารหลัง การขาย การ
รับประกันสินค้า ทัง้ นี้ควรให้มกี ระบวนการในการให้บริการ ให้รวดเร็วทีส่ ุดเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าได้สงู ขึน้
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด//(/Service//marketing//mix//หรือ//7P’s/)………………………
สหชัยเสรี(2546, หน้า 84) ได้อธิบายถึง กลยุทธ์การตลาด ว่าเป็ นวิธดี ําเนินงานทางการ
ตลาดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ําหนด โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ ทีแ่ ตกต่างกันและมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อกัน คือ เป้าหมายทางการตลาด ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ
เพื่อเลือกเป้าหมายทางการตลาดการกําหนดและจัดสรรปจั จัยทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย
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การวิ เคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s
ปจั จัยส่วนประสมการตลาด ( Service marketing mix หรือ 7P’s) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ บริษทั ใช้รว่ มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย(Kotler,1997 )
ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้.............................................................................................
1. Product (ผลิตภัณฑ์) หมายถึง สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พงึ พอใจผลิต ภัณฑ์ท่เี สนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ ประกอบด้ว ย
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล (Cravens and Piercy.,2004) โดยผลิตภัณฑ์
ต้องมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้ ในการกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคํานึงถึงปจั จัยด้านความแตกต่ างของ
ผลิตภัณฑ์ (product differentiation) และ/หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขัน (competitive
differentiation) และต้ อ งพิจ ารณาจากองค์ป ระกอบ (คุ ณ สมบัติ) ของผลิต ภัณ ฑ์ (product
component) เช่ น ประโยชน์ พ้ืน ฐาน รู ป ร่ า งลัก ษณะ คุ ณ ภาพ การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ตราสิน ค้า
นอกจากนัน้ ยังต้องคํานึงถึงการกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (product positioning) ซึ่งเป็ นการ
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท เพื่อ แสดงตํ า แหน่ ง ที่แ ตกต่ า งและมีคุ ณ ค่ า ในจิต ใจของลู ก ค้า
เป้าหมาย ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) จะเป็ นขัน้ ตอนทีเ่ กิดหลังจาก
ได้ม ีก ารนํ า ผลิต ภัณ ฑ์อ อกวางจํา หน่ า ยไประยะหนึ่ ง แล้ว ซึ่ง มีจุด -ประสงค์เ พื่อ ให้ผ ลิต ภัณ ฑ์ม ี
ลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดขี น้ึ (new and improved) โดยต้องคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ …………...……………………………………………..
2. Price (ราคา) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่ 2 เกิดขึน้ มาถัด
จาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value)
ผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์นนั ้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ ผูก้ ําหนดกลยุทธ์
ด้านราคาต้องคํานึงถึงคุณค่าทีร่ บั รู้ (perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึง่ ต้องพิจารณาว่าการ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นัน้ และต้องคํานึงถึงต้นทุน
สินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะมีผลโดยตรงต่อการตัง้ ราคาจําหน่ าย ในเรื่องการแข่งขันกับ
สินค้า อื่น/ๆ/ก็เช่นกัน//หากสินค้าประเภทเดียวกันมีคุณสมบัตใิ กล้เคียงกันก็ควรพิจารณาในการตัง้
ราคาจําหน่ ายให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบกันจนเกินไป………………………………
3. Place or distribution (การจัดจําหน่ าย) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง่ ประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คอื สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมทีช่ ่วยในการกระจายตัวสินค้า
ประกอบด้ว ย การขนส่ ง การคลัง สิน ค้า และการเก็บ รัก ษาสิน ค้า คงคลัง การจัด จํา หน่ า ยจึง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจําหน่ าย (channel of distribution) หมายถึง วิธกี ารนํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Etzel, Walker and Stanton.,2004) ซึ่งช่องทางการจัดจําหน่ าย
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผูบ้ ริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ส่วนที่ 2 คือ การสนับสนุ นการ
กระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (market logistics) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัว
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผู้ ผ ลิ ต ไปยัง ผู้ บ ริโ ภค หรือ ผู้ ใ ช้ ท างอุ ต สาหกรรม การกระจายตัว สิน ค้ า จึง
ประกอบด้วยงานที่สําคัญต่อไปนี้ คือ การขนส่ง (transportation) การเก็บรักษาสินค้า (storage)
และการคลัง สิน ค้ า (warehousing)
และสุ ด ท้า ยคือ การบริห ารสิน ค้า คงเหลือ (inventory
management)
4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด) เป็นการติดต่อสื่อสารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผู้
ซื้อ เพื่อ สร้า งทัศ นคติแ ละพฤติก รรมการซื้อ การติด ต่ อ สื่อ สารอาจใช้พ นัก งานขายทํ าการขาย
(personal selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (nonpersonal selling) โดยเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายอย่าง ซึง่ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลาย ๆ เครื่องมือ และต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication--IMC) โดย
พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมกับ ลู ก ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ คู่ แ ข่ ง ขัน โดยบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกัน ได้
เครื่อ งมือ ส่ ง เสริม ที่สํ า คัญ มีด ัง นี้ . ...........................................................................
4.1/Advertising (การโฆษณา) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ทีต่ ้องมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณา
จะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (creative strategy) และยุทธวิธกี ารโฆษณา
(advertising tactics) และกลยุทธ์ดา้ นสื่อ(media strategy) ซึง่ เป็ นการวางแผนในการคัดเลือกสื่อ
การกํ า หนดระยะเวลา////ความถี่/ ///ความต่ อ เนื่ อ งในการลงสื่อ ประเภทต่ า ง/ๆ เพื่อ สื่อ สารกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย…………………………………………………………………………………………
4.2/Personal selling (การขายโดยใช้พนักงานขาย) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูง
ใจตลาดโดยใช้บุคคล โดยจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal//selling
strategy)//การจัดการหน่ วยงานขาย//(sales//force//management)…………………………………
4.3/Sales//promotion//(/การส่ ง เสริ ม การขาย/)//หมายถึ ง //กิ จ กรรมการส่ ง เสริม ที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึง่
สามารถกระตุน้ ความสนใจทดลองใช้ หรือการซือ้ โดยลูกค้าขัน้ สุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่
ผูบ้ ริโภค (consumer promotion) ส่วนต่อมา คือ การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขาย
ที่มุ่งสู่คนกลาง (trade promotion) ประการสุดท้ายเป็ นการกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่าการ
ส่ง เสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย//(sales//force//promotion)……………………………………
4.4 Publicity and public relation (การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์) การให้ข่าวเป็ นการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง
ความพยายามที่มกี ารวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติท่ดี ตี ่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งซึง่ การให้ขา่ วเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์……………………………………...
4.5/Direct marketing (การตลาดทางตรงหรือdirect response marketing) และการตลาด
เชื่อมตรง (online marketing) เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
(response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธกี ารต่าง ๆ ทีน่ ักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้
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ซื้อ และทําให้เ กิด การตอบสนองในทันที ประกอบด้ว ย การขายทางโทรศัพท์ การขาย.โดยใช้
จดหมายตรง การขายโดยใช้แค็ตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึง่ จูงใจให้
ลูกค้ามีกจิ กรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คปู องแลกซือ้
5. People (บุคลากร) โดยจะมองในส่วนของพนักงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการพูดจา
มารยาท การแต่งกาย ฯลฯ
6./Process (กระบวนการ/การให้บริการ) ซึง่ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของธุรกิจบริการ
ซึง่ ก็คอื กระบวนการ/ขัน้ ตอน/ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยคํานึงถึงความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า
7./Physical Evidence (ลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก) ปจั จัยจะเกี่ยวข้องกับส่วนทีส่ มั ผัส/
จับต้องได้ของการให้บริการและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ของพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ซึง่ จะมีผลต่อความประทับใจ
ของลูกค้า//เช่น//การมีป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าร้านในตําแหน่ งทีโ่ ดดเด่น//ฯลฯ……………………..
ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน มีความสําคัญทีช่ ่วยสนับสนุ นให้ผผู้ ลิต
สินค้าประสบความสําเร็จในการจําหน่ ายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ โดยหากขาดปจั จัยด้านใดไปแล้วจะทําให้
สินค้านัน้ ด้อยกว่าหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันทีม่ เี ป็ นจํานวนมากในท้องตลาดทีป่ จั จุบนั ต่างใช้กลยุทธ์
ในการแข่ ง ขัน ทุ ก ทางทัง้ ในส่ ว นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้น่ า สนใจอยู่เ สมอ การปรับ ราคาและ
ข้อเสนอเพื่อกระตุ้นผู้ซ้อื การจัดหาช่องทางจําหน่ ายกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภคซื้อหาได้สะดวก
และง่ายทีส่ ุด ตลอดจนจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ นี้เพื่อให้สนิ ค้าของตน
เป็ นสินค้าที่ถูกผู้ซ้อื เลือกก่อนและนํ าไปสู่การเป็ นลูกค้าประจําส่งผลต่อการค้าที่ยงยื
ั ่ นในอนาคต
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย…………………………………………………..
1. Customer Value (คุณค่าทีล่ ูกค้าจะได้รบั )………………………………………………
2. Cost to Customer (ต้นทุน)
3. Convenience (ความสะดวก).............................................................................
4. Communication (การติดต่อสื่อสาร)
5. Caring (การดูแลเอาใจใส่)
6. Completion (ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ)
7. Comfort (ความสบาย)
ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างขึน้ โดยคํานึงถึงความจําเป็ น และความต้องการ (need and
want) ของตลาดส่ว นต่ างๆ เพื่อ ให้บรรลุ ถึง วัต ถุ ประสงค์ท างการตลาดของบริษัท และเพื่อ
ตอบสนอง หรือสร้างความพึงพอใจ (satisfaction) ให้กบั ผูบ้ ริโภคด้วย
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แนวคิ ดเรื่อง การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
สุวฒ
ั นา วงษ์ กระพันธ์ (2530) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดไว้ว่า การสื่อสาร
การตลาด หมายถึงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ
สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค มุ่งหวังที่จะทําให้เ กิด พฤติกรรมการตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของธุรกิจนัน้ ๆ โดยกระบวนการสื่อสารเป็ นการสื่อความหมายจากแหล่งข่าวสารผ่าน
สื่อต่างๆไปยังผูร้ บั ข่าวสารซึ่งเป็ นบุคคลเป้าหมายในการสื่อสารนัน้ และเมื่อผูร้ บั สารได้รบั ข่าวสาร
นัน้ ถ้าหากผูส้ ่งข่าวสารสามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ บั ข่าวสาร โดย
อาจใช้วธิ กี ารโน้มน้าวใจกระตุน้ ความต้องการ เพื่อให้ผรู้ บั สารได้รบั รูเ้ ปลีย่ นแปลงทัศนคติ และมีผล
ไปถึง การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม ผู้รบั ข่าวสารก็จะมีป ฏิก ริยาตอบสนองกลับ และการสื่อ สาร
การตลาดยังเป็ นความพยายามของธุรกิจในการทีจ่ ะถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่
ขายอยู่ในตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมรับในสินค้า
และบริการนัน้ ๆ และแสดงพฤติกรรมการซือ้ ในทีส่ ุด
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ...........................................................................................
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายของการะบวนการตัดสินใจซื้อ ไว้ว่า ในการที่
ผูบ้ ริโภคจะซือ้ สินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากทีไ่ ด้ใช้
สินค้าแล้วซึ่งสามารถพิจารณาเป็ นขัน้ ตอนได้ดงั นี้.................................................................
ขัน้ ที่ 1 การรับรูถ้ งึ ปญั หา กระบวนการซื่อจะเกิดขึน้ เมื่อผูซ้ อ้ื ตระหนักถึงปญั หาหรือความ
ต้องการของตนเองซึง่ ถือเป็ นลําดับแรกทีจ่ ะนําไปสู่การซือ้ ……………………………………………
ขัน้ ที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขัน้ นี้ผบู้ ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขัน้ แรกจะค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนํ ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็
ต้ อ งหาข้ อ มู ล เพิ่ ม จากแหล่ ง ภายนอก………………………………………………………….…
/ขัน้ ที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริโภคจะนํ าข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมู่
และวิเคราะห์ข้อดี//ข้อเสีย//ทัง้ ในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่ามากที่สุด
ขัน้ ที่//4//การตัด สินใจเลือกทางเลือ กที่ดที ่สี ุ ด หลัง การประเมิน ผู้ประเมินจะทราบข้อ ดี
ข้อ เสีย หลัง จากนัน้ บุ ค คลจะต้อ งตัด สินใจเลือ กทางเลือ กที่ด ีท่สี ุด ในการแก็ป ญั หา มัก ใช้
ประสบการณ์ ใ นอดี ต เป็ น เกณฑ์ ท ัง้ ประสบการณ์ ข องตนเองและผู้ อ่ื น .........................
ขัน้ ที่//5//การประเมินภายหลังการซื้อ เป็ นขัน้ สุด ท้ายหลังจากการซื้อ ผู้บริโ ภคจะนํ า
ผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื นัน้ มาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑ์นนั ้ ไปด้วย ซึง่ จะเห็นได้
ว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงทีก่ ารซือ้
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แนวคิ ดพื้นฐานที่ สาํ คัญของการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ...........................................................
คือการกําหนดภารกิจ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของกิจการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยการจัด การเชิง กลยุ ทธ์แ ละการตัดสิน ใจเชิงกลยุท ธ์จ ะมีผ ลต่ อ การดํา เนิ นงานในระยะยาว
ดังนัน้ องค์การจึงต้องมีการวางแผนการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจ
บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรค
และบดบังโอกาสในการก้าวหน้ าขององค์การได้.....................................................................
ฉะนัน้ องค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งทีม่ อี ยูแ่ ล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และพิจารณาถึง
จุดอ่อนขององค์การเพื่อหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านัน้ เสีย…………………………………………
ในแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์นัน้ จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทัวไป
่ ซึ่ง
มักจะศึกษาถึงบทบาทหน้าทีข่ องผู้บริหาร ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนต่าง ๆและเน้นหนักไปที่
การจัดการและการบริหารภายในองค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสําคัญกับปจั จัยต่าง
ๆ โดยเฉพาะปจั จัยภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการแข่ง ขัน คํานึง ถึง การสร้างความได้เ ปรียบในการแข่ง ขันในระยะยาว และสภาวะการ
เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม .……………………………………………………………………….
การจัด การกลยุ ท ธ์ ย ัง คํ า นึ ง ถึง ความความสํ า คัญ ของผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย กับ องค์ ก าร
(Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ยงั ทําหน้ าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่ วยต่างๆ ใน
องค์การให้สามารถบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน
การจัดการเชิ งกลยุทธ์//(Strategic//Management))................................................................
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้นกั บริหารกําหนดทิศทางของ
ธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ ช่วยกําหนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับ
องค์การ เพื่อทีจ่ ะนํากลยุทธ์เหล่านัน้ ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์การได้ทงั ้ นี้ไม่จาํ กัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด
(Fred/R.David:1994:5)…………………………………………………………………………………
กลยุทธ์ขององค์การจะเป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้
การทําความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การทีป่ ระสบผลสําเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการ
จัดการ จะทําให้นกั บริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยสนับสนุ นองค์การให้
ประสบความสําเร็จ และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการบริหารอย่างมีระบบทีต่ อ้ งอาศัยวิสยั ทัศน์ของผูน้ ําองค์การเป็ น
ส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขนั ้ ตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหาร
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องค์รวมผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสม
กับองค์การ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงไม่ลม้ เหลว เนื่องจากกลยุทธ์ทด่ี แี ต่ลม้ เหลวจะไม่
สามารถนํ าความสําเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนัน้ ทัง้ กลยุทธ์และนักบริหารทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกใช้กล
ยุทธ์และนํ ากลยุทธ์ไปปฏิบตั จิ งึ มีความสําคัญเท่าเทียมกัน… … … … … … … … … … … . .
ลักษณะที่สาํ คัญของการจัดการเชิ งกลยุทธ์ คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นเครือ่ งมือของ
นักบริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทีเ่ พิม่ ขึน้ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strateg ic//d eci sio n
making) ทีไ่ ม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกีย่ วข้องกับ
อนาคตในระยะยาวขององค์การทัง้ หมด///ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้//คือ……………………………………
•/เป็ นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม.......................................
•/เป็ นการบริหารทีเ่ น้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั องค์การ
ในระยะยาว……………………………………………………………………………………………
•/เป็ นการตัดสินใจทีอ่ าศัยชัน้ เชิงไม่มวี ธิ กี ารทีส่ าํ เร็จรูป...................................................
•/ต้องอาศัยความร่วมมือพันธะผูกพัน//(C o m m i t m e n t ) / /และทรัพยากรในองค์การ … .
• /มีทศิ ทางทีช่ ดั เจนต่อทางเลือกต่างๆ//และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน… . .
ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์………………………………………………………..
คําศัพท์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นนั ้ มีความหมายทีแ่ ตกต่างกันบ้าง
ใน
รายละเอียด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน//ดังนี้……………………………..........
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นศาสตร์ทม่ี มี านานโดยคําว่า กลยุทธ์ หรือ Strategic มีทม่ี าจากคํา
ว่า Strategia ในภาษากรีกซึง่ หมายความว่า Generalship โดยคําว่ายุทธศาสตร์มกั จะถูกนํ ามาใช้
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้เข้าสู่แวดวงการศึกษาในเวลาต่อมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสศึกษาถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงในธุรกิจ และต้องการให้เกิด
การนําไปสู่การจัดทํานโยบายทางธุรกิจทีน่ ําไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานได้ในอนาคต
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทัวไป
่ หมายถึงการกําหนด
วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การใน
ระยะสัน้ และระยะยาว จากนัน้ จึงวางแผนทํากิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้องค์การสามารถดําเนินงานตาม
พันธกิจ อันนําไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้… ……………………………
นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ซึง่ อาจ
ก่อให้เกิดโอกาส หรืออุปสรรคแก่องค์การได้ องค์การจึงจําเป็ นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการทีจ่ ะสามารถหลีกเลีย่ งจากอุปสรรคหรือใช้
ประโยชน์จากโอกาสทีม่ อี ยู่นนั ้ ได้//ดังนัน้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จงึ เป็ นการบริหารโดยคํานึงถึง
1./ลักษณะการดําเนินงานขององค์การ ………………………………………………..
2./ลักษณะธุรกิจในอนาคต………………………………………………………………….

26
3./สภาพแวดล้อม ……………………………………………………………………………
4./การจัดสรรทรัพยากร ………………………………………………………………….
5./การปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์………………………………………………
แนวคิ ดที่สาํ คัญในการจัดการเชิ งกลยุทธ์…………………………………………………………..
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการจัด การเชิงกลยุทธ์แ ละการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์จะมีผลต่ อการดําเนินงานในระยะยาว……………………………………………………
ดังนัน้ องค์การจึงต้องมีการวางแผนการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจ
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรค
และบดบังโอกาสในการก้าวหน้ าขององค์การได้……………………………………………………..
ฉะนัน้ องค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งทีม่ อี ยูแ่ ล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และพิจารณาถึง
จุดอ่อนขององค์การเพื่อหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านัน้ เสียในแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
นั ้น จะมีค วามแตกต่ า งไปจากการจัด การโดยทัว่ ไป ซึ่ง มัก จะศึก ษาถึ ง บทบาทหน้ า ที่ข อง
ผูบ้ ริหาร ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนต่าง ๆและเน้นหนักไปที่การจัดการและการบริหารภายใน
องค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสําคัญกับปจั จัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปจั จัยภายนอก
องค์การ หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน คํานึงถึงการ
สร้ า งค ว า มไ ด้ เ ปรี ย บ ใ น กา รแ ข่ ง ขั น ใน ระย ะย าว แล ะส ภา ว ะ กา รเ ปลี่ ย น แป ล ง ขอ ง
อุตสาหกรรม…………………………………………………………………..…………………………
การจัด การกลยุ ท ธ์ ย ัง คํ า นึ ง ถึ ง ความความสํ า คัญ ของผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ องค์ ก าร
(Stakeholders) และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ยงั ทําหน้าทีใ่ นการเชื่อมโยงประสานหน่ วยต่าง ๆ ใน
องค์การให้สามารถบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน
หลักการสําคัญของการจัดการเชิ งกลยุทธ์........................................................................
การจัด การเชิง กลยุ ท ธ์จ ะนํ า ไปสู่ ก ารเพิ่ม โอกาสของความสําเร็จ และความล้มเหลวของ
องค์การได้อย่างไรนัน้ มีหลักสําคัญดังนี้.........................................................................................
1./การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการกําหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์การธุรกิจอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จงึ เป็ นสิง่ ทีก่ ําหนดทิศทางขององค์การ
และช่ ว ยให้นั ก บริห ารปรับ ตัว ต่ อ การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ ม การตระหนัก ถึง ความ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ทําให้นักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดําเนินงานอย่างเป็ น
รูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปลีย่ นแปลงได้ …………………………………………………
2./การจัดการเชิงกลยุทธ์ยงั นํ าไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ เนื่องจากมีการ
เตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงไว้แล้ว ทําให้องค์การค้นหาแนวทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ต่อองค์การ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจั จัยต่ าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้ นี้เนื่องจากการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการกําหนดวิธกี าร หรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมต่าง/ๆ//ของ
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องค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การทีต่ งั ้ ไว้……………………………….
3./การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการนํ าแนวทางในการดําเนินองค์การที่คดิ ค้นสร้างสรรค์ขน้ึ
และนํ ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์จงึ เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับนัก
บริห าร……..…………….………………………………………………………………………………
4./การวางแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ นหน้ าที่ ห ลั ก ของนั ก บริ ห ารเนื่ องจากต้ อ งวางแผน
ประยุกต์ใช้ และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค์การ การจัดทําและปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์จงึ มีความสําคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนัน้ ความสามารถในการกําหนดกล
ยุทธ์ของนักบริหาร และความสามารถในการควบคุมให้ก ารปฏิบตั ิเป็ นไปตามกลยุทธ์ท่วี างไว้
ได้ จะเป็นสิง่ สะท้อนศักยภาพและและสะท้อนของผูบ้ ริหารได้เป็ นอย่างดี.....................................
5./การจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ทํ า ให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน จะช่ ว ยสร้ า ง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริห ารของนัก บริห าร รวมทัง้ ช่ ว ยเตรียมความพร้อ มและพัฒนาบุค ลากรที่อ ยู่ภายใน
องค์ ก าร เนื่ อ งจากการพัฒ นาเชิง กลยุ ท ธ์จ ะต้อ งมีก ารสร้า งความเข้า ใจและแนวทางในการ
เตรียมพร้อม เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง นอกจากนี้
แล้ว การจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ ย งั ช่ ว ยให้ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งในองค์ก ารเข้า ใจในภาพรวม โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการดําเนินงานทําให้สามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญเร่งด่วนได้
6./การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ช่ ว ยให้ ก ารทํ า งานเกิ ด ความสอดคล้ อ งในการปฏิ บ ั ติ
หน้ าที่ เนื่ อ งจากมีก ารกํ าหนดกลยุท ธ์ การประยุก ต์ใ ช้ และการตรวจสอบควบคุม ไว้อ ย่า ง
ชัดเจน ทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ขององค์การ อีกทัง้ จะช่วยให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ
บริหารองค์การในส่วนต่าง ๆ
องค์ประกอบของการจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ .............................................................
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพืน้ ฐาน 5 ประการ คือ…………………
1. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting)………………………………………………….
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ……………………
3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation………………………………………………
4. การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)…………………... …………….…….
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)………… ……………
1./กําหนดทิ ศทาง ……………………………………………………………………………………
ในการกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision ) และการ
กําหนดภารกิจ ( Mission ) หรือ กรอบในการดําเนินงานที่ชดั เจนจะช่วยให้องค์การสามารถ
กํ า หนดทิ ศ ทางในระยะยาว อี ก ทั ง้ ยั ง แสดงถึ ง ความตั ง้ ใจในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อี ก ด้ ว ย…
ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นนั ้ ขัน้ แรกองค์การจะต้องระบุ
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ภารกิจและเป้าหมายหลักทีส่ าํ คัญของบริษทั ซึง่ ภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของบริษทั
ทีพ่ ยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปจั จุบนั และกําลังจะทําอะไรในอนาคตและองค์การเป็ นองค์การ
แบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็ นองค์การแบบใดทัง้ นี้เพื่อบรรลุส่คู วามเป็ นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่แล้วข้อความเรือ่ งภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย ข้อความทีบ่ ่งบอกถึงคุณค่าทาง
ปรัช ญาสํ า คัญ ที่ผู้ บ ริห ารตัด สิน ใจกระทํา ซึ่ง แสดงถึง พัน ธะของบริษัท ที่ม ีต่ อ เป้ าหมายและ
สอดคล้องกับคุณค่าของผูบ้ ริหารนอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกําหนดกล
ยุท ธ์อีก ด้ว ย...........................................................................................................
เป้ า หมาย/(Gold)//คือ การบอกถึง สิ่ง ที่อ งค์ก ารปรารถนาให้เ กิด ขึ้น ในอนาคต และพยาม
บรรลุ โดยมีก ารกํ า หนดให้ ช ัด เจน กระชับ ตรงจุ ด และสามารรถวัด ได้ ทัง้ นี้ ก ารกํ า หนด
เป้าหมายจะมีการกําหนดให้ชดั เจนขึน้ กว่าการกําหนดภารกิจว่าจะต้องทําสิง่ ใด……………………
2./การประเมิ นองค์การและสภาพแวดล้อม//(Environment//Scanning) ………………………
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนัน้ จะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส /../และอุ ป สรรค//...หรื อ โดยทั ว่ ไปจะเรี ย กว่ า การวิ เ คราะห์ ต ามตั ว แบบสว็ อ ท
(SWOT//Analysis)//ได้แก่ ………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์จุดแข็ง///(Strength–S)……………………………………………………………..
การวิเคราะห์จดุ อ่อน///(Weakness–W) …………………………………………………………
การวิเคราะห์โอกาส///(Opportunity–O) ………………………………………………..………
การวิเ คราะห์ภาวะคุ กคาม//(Threat-T) ...……….………………………………………….
2.1/การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ/(Internal//Analysis) ………………
การวิ เ คราะห์ ภ ายในขององค์ ก ารนั ้น จะทํ า ให้ ท ราบถึ ง จุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ ง ของ
องค์การ ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในปจั จุบนั การวิเคราะห์ภายในสามารถทําได้โดยการ
วิเคราะห์ปจั จัยทีจ่ ะนํ าไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และ
วิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) ซึง่ จะทําให้องค์การมีความสามารถหลักที่
โดดเด่น (Core//competency)………………………………………………………………………….
•/การวิเคราะห์ปจั จัยทีจ่ ะนํ าไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor) สามารถทําได้โดย
การวิเคราะห์ลกั ษณะของกิจการ ตําแหน่ งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทัวไป
่ และการพัฒนา
อ ง ค์ ก า ร ………………………..………………………………………………………………………
•/การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็ นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมย่อยขององค์การ โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อจะสร้าง
คุณค่าทีส่ นองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะทําหน้าทีใ่ นการผลิตกิจกรรมพืน้ ฐาน
ประกอบไปด้วย การนํ าเข้าวัต ถุ ดบิ การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด และการให้บริการ
ลู ก ค้ า ส่ ว นสายงานสนั บ สนุ นจะทํ า หน้ า ที่ ใ นการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี การการจัดซือ้ วัตถุดบิ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม จะทําให้องค์การได้รบั รู้
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ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทําให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้า เข้า
สู่กจิ กรรมทุกกิจกรรมขององค์การ……………………………………………………………….……..
• การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการดําเนินงาน
เป็ น กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่เ ชื่อ มโยงระหว่ า งผู้ จ ัด หาวัต ถุ ด ิบ องค์ ก าร และลู ก ค้ า เข้า
ด้วยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององค์การ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ………………………………………………………………………………..
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปจั จัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
หรือจุดอ่ อนทางธุรกิจขององค์ก าร……………………………………………………………………
จุดแข็ง///:///ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การทีม่ สี มรรถนะเหนือกว่า………………….
จุดอ่อน : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การทีม่ สี มรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
2.2/การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ//(External//Analysis)………………
สภาพแวดล้อ มภายนอกประกอบด้ว ย สภาพแวดล้อมทัวไปและสภาพแวดล้
่
อ มในการ
ดําเนินงานสภาพแวดล้อมทัวไป
่ (General Environment) เป็ น สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสําคัญ แต่
อาจจะไม่ใช่สงิ่ แวดล้อ มที่เ ข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์ก ารโดยตรงแต่ เ ป็ นสภาพแวดล้อมโดยทัวไป
่
สภาพแวดล้อมทัวไปสามารถส่
่
งผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมายที่
เอือ้ ต่อการดําเนินธุรกิจ ก็จะส่งผลดีต่อโอกาสในการดําเนินงานขององค์การ หรือการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีทร่ี วดเร็วอาจส่งผลให้สนิ ค้ามีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว//เป็ นต้น.............................
•/สภาพแวดล้อ มในการดําเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์
(Michael E.Poter)//ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตวั แบบทีช่ ่อื //The//Five
Compettive Force ซึง่ จะทําให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งทีเ่ ข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของ
ลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จดั ส่งวัตถุ ดบิ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความ
สนใจสินค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นตัวแบบทีช่ ่วยในการวิเคราะห์ค่แู ข่งได้เป็ นอย่างดี
• การวิเคราะห์ค่แู ข่งทีเ่ ข้ามาใหม่ (New Entrance) ผูท้ เ่ี ข้ามาใหม่มคี วามมุ่งหวังทีจ่ ะเข้า
มามีส่วนร่วม หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนัน้ จึงเป็ นภาวะที่คุกคาม ซึ่งจะมีมากหรือน้ อย
ขึน้ อยู่กบั อุปสรรคที่เข้ามาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ โดยสิง่ ที่เป็ นอุปสรรคต่อผู้ท่เี ข้ามา
ใหม่ ได้แก่ …………………………………………………………………………………………….
Ecomies of Scale ความประหยัดทีเ่ กิดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of Scale) ทํา
ให้คู่แข่งต้องมีการผลิตที่มขี นาดใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู้กบั กิจการเดิมได้ .......................
ความแตกต่างของสินค้า Differentiationหรือ ขนาดของทุน Capital Requirement เนื่องจาก
ผู้ท่เี ข้ามาใหม่จะต้อ งแบกภาระต้นทุ นที่สูง มากในด้านต่ างๆ เป็ นต้น เหล่ านี้ เ ป็ นตัว อย่างของ
อุ ป สรรคสํ า หรับ ผู้ท่ีเ ข้า มาใหม่ ซึ่ง นัก บริห ารจะต้อ งสร้า งภาวะการตอบโต้ โดยอาศัย ความ
ได้เปรียบด้านอุ ปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ในด้านต่ างๆ…………………………………………….…
•/การวิเคราะห์ผู้ซ้อื (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้องให้
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ความสําคัญกับลูกค้า เนื่องจากองค์การจะต้องเผชิญกับอํานาจการต่อรองของลูกค้า ในเรื่องของ
ปริมาณคุณภาพ และราคา………………………………………………………………………….. …
• การวิเคราะห์ผู้จดั ส่ งวัตถุ ดบิ (Supplier) ผู้จดั ส่งวัต ถุด ิบจะมีความสําคัญ เนื่องจาก
องค์การจะต้องเผชิญกับพลังการต่อรองของผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ เช่นเดียวกับลูกค้า ดังนัน้ ผู้บริหารทัง้
องค์ ก ารภาครัฐ และองค์ ก ารภาคเอกชน จะต้ อ งปรับ กลยุ ท ธ์ เ พื่อ รับ กับ พลัง การต่ อ รองนั ้น
•/การวิเคราะห์สนิ ค้าทดแทน (Substitute) การมีสนิ ค้าหรือบริการทดแทนทําให้องค์การ
ต่ า งๆจะต้ อ งให้ค วามสํ า คัญ กับ คุ ณ ภาพของสิน ค้า ราคา และบริก ารที่นํ า เสนอให้ก ับ ลู ก ค้า
เนื่องจากการละเลยความสําคัญดังกล่าวจะทําให้องค์การเสียเปรียบต่อคู่แข่งได้…………………….
•/การวิ เ คราะห์ คู่ แ ข่ ง //(Rival)//คู่ แ ข่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ นั ก บริ ห ารจะต้ อ ง
คํานึงถึง เนื่องจากนักบริหารจะต้องใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การละเลย
หรือไม่ให้ความสําคัญกับคู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพ้ …………………………………………..
โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์ปจั จัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนี้จะทําให้ทราบถึง
โอกาสหรือ อุ ปสรรคทางธุ รกิจขององค์ก าร………………………………………………….………
โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์การมาทําให้องค์การมีสมรรถนะที่จะดําเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อุปสรรค/:/เหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึน้ ได้//และถ้าเกิดขึน้ ก็จะทําความเสียหายให้แก่องค์การ
3./การกําหนดกลยุทธ์//(Strategy//Formulation)…………………………………………………
การกําหนดกลยุทธ์ เป็ นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องกําหนดและเลือกกลยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ุดทีเ่ หมาะสมกับองค์การ
ทีส่ ุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายทีไ่ ด้กําหนดไว้
ได้ โดยใช้ความได้เ ปรียบในการแข่งขันขององค์การกําหนดเป็ นกลยุทธ์ ทัง้ นี้จะต้องคํานึงถึง
ระดับทีแ่ ตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วยซึ่งมีทงั ้ สิน้ //3//ระดับ//คือ………………………………………..
กลยุทธ์ระดับองค์การ//(Corporate//Strategy) …………………………………………………
เป็ น กลยุ ท ธ์ท่ีค รอบคลุ ม และบ่ ง บอกถึง กลยุท ธ์โ ดยรวม และทิศ ทางในการแข่ง ขัน ของ
องค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทศิ ทางใด จะดําเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากร
ไปยังแต่ละหน่ วยขององค์การอย่างไร เช่น การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปใน
ธุรกิจทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันเลย เป็ น
กลยุ ท ธ์ ร ะดับ ธุ ร กิ จ //(Business//Strategy)……………………………………………………...
เป็ นการกําหนดกลยุทธ์ในระดับทีย่ ่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับ
คู่แข่ง และระบุถงึ วิธกี ารทีอ่ งค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
ให้สู ง ขึ้น โดยอาจรวมกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีค ล้า ยกัน ไว้ด้ว ยกัน ภายในหน่ ว ยธุ ร กิจ เชิง กลยุ ท ธ์
(Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิม่ กําไร
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(Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึน้ บางครัง้ จึงเรียกกลยุทธ์ใน
ระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึง่ โดยทัวไปจะมี
่
อยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็ น
ผูน้ ํ าด้านต้นทุนตํ่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ การจํากัด
ขอบเขตหรือการมุง่ เน้นหรือการรวมศูนย์//(Focus///Strategy) ………………………………………
กลยุทธ์ระดับปฏิ บตั ิ การ//(Operational//Strategy)……………………………………………….
เป็ น การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ท่ีค รอบคลุ ม วิธ ีก ารในการแข่ ง ขัน แก่ ผู้เ กี่ย วข้อ งในหน่ ว ยงาน
(Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าทีพ่ ฒ
ั นากลยุทธ์ขน้ึ มา โดยอยู่ภายใต้กรอบของ
กลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจเช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดําเนินงาน
ทัวไปแผนการด้
่
านทรัพยากรบุคคล แผนการเงินเป็ นต้น ……………………………………………
Michel Robert ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนในการสร้างกลยุทธ์ไว้ในหนังสือ e-Strategy ที่อาจ
แตกต่างไปจากทัว่ ๆ ไปว่า ขัน้ ตอนในการสร้างกลยุทธ์จะอยู่บนพืน้ ฐานของสิง่ ที่เราทําได้ดที ส่ี ุด
What you do best แต่ไม่ได้อยู่บนพืน้ ฐานของสิง่ ทีค่ ่แู ข่งขันของเราทําอยู่ (Not what the others
do) ซึง่ แนวคิดนี้ใช้ได้ดที งั ้ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ//โดยมีขนั ้ ตอน//4//ขัน้ ตอน//คือ….
1. ระบุแรงขับดัน (Driving Force) ขององค์การ ทีส่ ามารถช่วยให้มคี วามได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึง่ เกี่ยวข้องกับจุดแข็งทีอ่ งค์การมีอยู่ เช่น การทีอ่ งค์การมีเทคโนโลยีทแ่ี ตกต่าง องค์การ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวนํ าสําคัญในการดําเนินงานได้//เป็ นต้น…………………………………
2. สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) อย่างสัน้ ๆ เพื่อแสดงว่าจะใช้แรงขับ
ดัน นั ้น อย่ า งไร//เช่ น //จะใช้ เ ทคโนโลยีนั ้น ผลิต สิน ค้ า อะไรจะเจาะจงขายยัง ภู ม ิภ าคใด…
3./ระบุความเชี่ยวชาญขององค์การ (Area of Excellence) ที่เราต้องการ เพื่อนํ ามาใช้
สนับสนุ นกลยุทธ์ เช่น อาจจําเป็ นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน้ หรือการสร้างความ
ชํานาญในการขายและบริการแก่ พนักงานขาย//เป็ นต้น..........................................................
4./ระบุประเด็นสําคัญ (Critical Issues) หรือเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องและมีความสําคัญ ทีอ่ าจจะต้อง
ถู ก ปรับ ปรุ ง หรือ เปลี่ย นแปลง เพื่อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปดํ า เนิ น การ เช่ น โครงสร้า ง
(Structure)
กระบวนการหรือ ระบบ (Process/System)
ทัก ษะและความสามารถ
(Skills/Competencies) ระบบการให้ผลตอบแทน(Compensation)//เป็ นต้น................................
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีทว่ี ่าด้วยกลยุทธ์ทส่ี ามารถนํ ามาพิจารณาใช้ได้มากมาย แต่
ย่อมไม่มที ฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ ดังนัน้ จึงไม่มีสูตรสําเร็จในการ
กําหนดกลยุท ธ์และสร้างกลยุ ท ธ์ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กบั ทุ กสถานการณ์ แต่ อ ย่างน้ อ ยในการ
กําหนดกลยุทธ์นัน้ ควรจะได้พจิ ารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบด้วย//เช่น...................................
*/เป็ นกลยุทธ์ทต่ี อบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก…………………………………………..
*/เป็ นกลยุทธ์ท่สี ร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน…………………………………………
*/เป็ นกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว.........................

32
*/เป็ นกลยุทธ์ทม่ี คี วามยืดหยุ่น เหมาะสม………………………………………..………………
* /เป็ นกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นไปได้
4./การนํ ากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ /(Strategy//Implementation) …………………………………….
การนํ ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ คือกระบวนการทีผ่ บู้ ริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่แผนการ
ดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธกี ารดําเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบ
การบริหาร เพื่อให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยทัวไปจะประกอบด้
่
วย
4//องค์ประกอบ//คือ…………………………………………………………………………..…………
1./ขัน้ ตอนของการกํ า หนดแผนและการจัด สรรทรัพ ยากร//(Resources//Allocation)
2. ขัน้ ตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์
และการใช้ทรัพยากร//เป็ นต้น.................................................................................................
3. ขัน้ ตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เช่น เรื่องระบบข้อมูล ข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล/////(การให้ก ารศึก ษา การให้ก ารอบรม การ
กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ)//เป็ นต้น………
4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสยั ทัศน์ สร้างพันธ
กิจขึน้ มาแล้ว แต่ไม่ได้มกี ารดําเนินการก็จะทําให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้ เพราะแม้ว่าแผน
เหล่านัน้ จะเป็ นแผนงานที่ถูกจัดทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็
ตาม หากไม่ลงมือปฏิบตั ิก็ย่อมไม่เกิดผลเป็ นรูปธรรมขึ้น......................................................
ดังนัน้ เพื่อทําให้เกิดผลจึงจําเป็ นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทัวทั
่ ง้ องค์การ โดย
ต้อ งสอดประสานกับบทบาทหน้ าที่ข องหน่ ว ยงานต่ าง ๆ อย่างชัด เจน และเข้าใจได้ ซึ่งจาก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็ นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) กําหนดเป็ น
เป้าหมายประจําปี (Annual goals) จากนัน้ จะแตกไปเป็ นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ
เพื่อให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชดั เจนนัน้ คืออะไร และควรจะดําเนินการที่เรื่องใด
ก่อน ซึ่งนอกจากจะทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทัง้ ยังช่วยให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ……………………………….
ความสํ า เร็จ ขององค์ ก ารนั ้น เกี่ ย วข้อ งกับ ประสิท ธิภ าพในการนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปประยุ ก ต์
ปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ผบู้ ริหารควรมีการมอบหมาย และกําหนดแนวทางหรือวิธกี ารในการปฏิบตั งิ าน สิง่ ที่
สํ า คัญ ในการนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิบ ัติใ ห้ ป ระสบผลสํ า เร็จ นั ้น ผู้ ป ฏิบ ัติจ ะต้ อ งมีค วามรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการปฏิบตั งิ านอย่างถ่องแท้ ……………………………………………………
5./การประเมิ นผลและการควบคุม//(Evaluation//and//Control)………………………………
การควบคุมกลยุทธ์ เป็ นหน้าทีส่ ําคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกล
ยุทธ์ท่ีนําไปปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ใ นการนํ ากลยุทธ์ไ ปปฏิบตั ินัน้ มักจะเกิดข้อ ผิดพลาดที่ต้อ งการการ
ปรับปรุง เพื่อให้แน่ ใจว่ากลยุทธ์นนั ้ จะก่อให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีต่ รงตามแผนทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้……….
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การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีก ารวัด ผลทัง้ ในเชิง ปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดําเนิ นงานที่เ หมาะสมกับแต่ล ะ
องค์การ ซึง่ ในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การดําเนินงานของตนเอง ทัง้ นี้การกําหนด
มาตรฐานควรมีค วามระมัด ระวัง เพื่อ ให้ส ามารถสะท้อ นผลการทํ า งานได้อ ย่ า งเป็ น รูป ธรรม
ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนัน้ จําเป็นทีจ่ ะต้องมีการจัดตัง้ หน่ วยงานขึน้ มาดูแล
แผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มคี วามรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเทให้กบั
การติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่ วยงานนี้ควรอยู่กบั ฝ่ายวางแผนที่มผี ู้บริหารในฝ่าย
อยูใ่ นระดับผูบ้ ริหารชัน้ สูง อย่างไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธ์นนั ้ จําเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือที่
ดีจากทุกฝา่ ยตลอดเวลา จึงอาจมีความจําเป็ นในการตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
กลยุทธ์ ทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนระดับบริหารจากฝา่ ยต่าง ๆ ขึน้ ร่วมด้วย
อย่ า งไรก็ต าม แม้ ว่ า จะมี ท ฤษฎี ที่ ว่ า ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถนํ า มาพิ จ ารณาใช้ ไ ด้
มากมาย แต่ย่อมไม่มีทฤษฎี หรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ ดังนัน้ จึงไม่มี
สูตรสําเร็จในการกําหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกสถานการณ์ แต่
อย่างน้ อยในการกําหนด กลยุทธ์นัน้ ควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ ประกอบด้วย เช่น…
-/เป็ นกลยุทธ์ท่ตี อบสนองต่ อ สภาพแวดล้อ มภายนอก……………………………….…..
-/เป็ นกลยุ ท ธ์ ท่ี ส ร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น มี ค วามยื ด หยุ่ น เหมาะสม
-/เป็ น กลยุ ท ธ์ ท่ี ส อดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ / /พัน ธกิ จ //และวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นระยะยาว
การวิ เคราะห์ SWOT…………………………………………………………………………………..
การวิเคราะห์ SWOTเป็ นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับองค์กร หรือโครงการ
ซึง่ ช่วยผู้บริหาร กําหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มศี กั ยภาพจากปจั จัยเหล่านี้ต่อการทํางานของ
องค์กร …………………………………………………………………………………………..………
1

1

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรทีเ่ ป็ นบวก ซึง่
บริษทั นํ ามาใช้เป็ นประโยชน์ ในการทํางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึง การดําเนินงาน
ภายในที่บริษัททําได้ด…
ี …………………………………………………………………………….…
Weaknesses คือ จุดอ่ อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในบริษัทที่เป็ นลบและด้อ ย
ความสามารถ ซึง่ บริษทั ไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือ
หมายถึง การดําเนินงานภายในทีบ่ ริษทั ทําได้ไม่ด…
ี ……………………………………………..…..
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวยให้การ
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ทํางานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการขององค์กร
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกทีข่ ดั ขวางการทํางานของ
บริษทั ไม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็นปญั หาต่อบริษทั
ในการวิเคราะห์ SWOT การกําหนดเรื่อง หัวข้อ หรือประเด็น (Area) เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะต้อง
คํานึงถึง เพราะว่า การกําหนดประเด็นทําให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (Key area) ได้ถูกต้องจะทําให้การวิเคราะห์
ถูกต้องยิง่ ขึน้ การกําหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ใด ๆ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะธุรกิจและธรรมชาติ
ของบริษทั นัน้ ๆ
การวิเคราะห์ SWOT ของบริษทั มีขอ้ ทีค่ วรคํานึง 4 ประการ (Boseman et al., 1986) คือ
1) องค์กรต้องกําหนดก่อนว่า องค์กรต้องการทีจ่ ะทําอะไร
2) การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทําในช่วงเวลาขณะนัน้
3) องค์กรต้องกําหนดปจั จัยหลัก (Key success factors) ทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานให้
ถูกต้อง
4) องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง
นอกจากข้อทีค่ วรคํานึงแล้ว ยังมีปญั หาทีค่ วรระวัง (Goodstein et al., 1993) ดังนี้
1) การระบุจดุ อ่อนต้องกระทําอย่างซื่อสัตย์ และบางครัง้ จุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็ นของเฉพาะ
บุคคล
2) การาจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระทําอย่างรอบคอบ
3) แนวโน้มการขยายจุดแข็งทีเ่ กินความเป็นจริง
4) ความใกล้ชดิ กับสถานการณ์ทาํ ให้มอง สถานการณ์ขององค์กรไม่ชดั เจน
5) การกําหนดบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชดั เจน
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิง่ แวดล้อม ภายนอกเบีย่ งเบนนอกจากนี้การเปลีย่ นแปลง
ของ สิง่ แวดล้อมภายนอกอาจเป็ นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้
การวิ เคราะห์ / /TOWS//Matrix.......................................................................
หลังจากทีม่ กี ารประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจํากัดแล้ว ก็จะนํ ามาข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้
ตารางทีเ่ รียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็ นตารางการวิเคราะห์ทน่ี ํ าข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมาเป็ นยุทธศาสตร์
หรือ กยุ ท ธ์ ป ระเภทต่ า งๆ............................................................................……
ในการนํ าเทคนิคทีเ่ รียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์นนั ้ จะมีขนั ้ ตอนการ ดําเนินการที่สําคัญ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้ (รศ.ดร.เทพศักดิ ์ บุณยรัตพันธ์
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2534:105) ………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1./การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด โดย ทีก่ ารประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นการ
ระบุ ใ ห้เ ห็นถึง จุ ด แข็ง และจุ ด อ่ อ นจะเป็ น การประเมินภายในองค์ก าร ส่ ว นการประเมิน
สภาพแวดล้อ มที่เ ป็ นโอกาสและข้อ จํากัด จะเป็ นการประเมินภายนอก องค์ก าร กล่ าวได้ว่า
ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธ์ทใ่ี ช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อ จํากัด ทีล่ ะเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียด
หรือมองไม่ทุกแง่มุมจะส่งผลทําให้การกําหนดกลยุทธ์ท่อี อกมาจะขาดความแหลมคม……………
2./การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งจุด แข็ง กับ โอกาส จุ ด แข็ง กับ ข้อ จํา กัด จุด อ่ อ นกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจํากัด ซึง่ ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดงั กล่าว ทํา
ให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็ น//4//ประเภท//คือ……………………………
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้ มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วม กัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก
ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ท่ี
ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทัง้ หมดสามารถนํ ามากําหนด
ยุทธศาสตร์ในเชิง//รุก//คือ//ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททัง้ ในและต่ างประเทศ
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้ มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็ นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณา ร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงป้องกัน ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อม ทีเ่ ป็ น
ข้อจํากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุด แข็งทีม่ อี ยู่ในการป้องกัน
ข้อจํากัดที่มาจากภายนอกได้ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เป็ น
มหาวิทยาลัยที่เปิ ดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนทัวประเทศ
่
ขณะเดียวกันมี ข้อจํากัด คือ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐมีไม่เพียงพอทีจ่ ะสามารถจัดตัง้ หน่ วย งานของตนเอง
อยู่ ทุ ก จัง หวัด ทัว่ ประเทศได้ ทัง้ หมดสามารถนํ า มากํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ เ ชิง ป้ องกั น คือ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ โ ร ง เ รี ย น ใ น พื้ น ที่ ทุ ก จั ง ห วั ด ทั ่ว
ประเทศ……………………………………………………………………………………………….….
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้ มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็ นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วม กัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงแก้ไข ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสทีจ่ ะนํ าแนวคิดหรือวิธใี หม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่
องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่ อน คือ มีขนั ้ ตอนการทํางานที่ยาว ใช้เวลา
มาก ขณะเดียวกันก็มโี อกาส คือ โอกาสของการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ ทัง้ หมดสามารถนํ ามากําหนด ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มกี ารนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ บริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของ
ราชการให้มากขึน้ (e-Administration) …………………………………………………………………
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้ มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ น
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จุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณา ร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทัง้ นี้เนื่องจาก องค์การเผชิญกับทัง้ จุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกทีอ่ งค์การไม่สามารถควบคุม
ได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องนํ าเข้านํ้ ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบ
ข้อจํากัด คือ ราคานํ้ ามันในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ทัง้ หมดนํามากําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ/
คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทัวประเทศอย่
่
างจริงจัง และยุทธศาสตร์ก ารหา
พลังงานทดแทนทีน่ ําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศทีม่ อี ยูม่ า ใช้มากขึน้
การวิ เ คราะห์ Five
Forces Model …………….........................................
เป็ นการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยผู้คดิ ค้นคือ Michael E.
Porter
ซึ่ง มีแ นวทาง ดัง นี้ ……………………………………………………………………..
1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อตุ สาหกรรม ได้แก่……………………………………………
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
จํานวนมาก ซึ่ง ทําให้ต้นทุนของสินค้าลดตํ่ าลง เพราะสามารถลดต้นทุนคงที่ต่ อหน่ ว ยลดลง
- การผูกพันในตรายีห่ อ้ (Brand Loyalty) …………………………………………………
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็ นอุปสรรคต่อรายใหม่
- การเข้าถึงช่องจัดจําหน่ าย (Access to distribution) ……………………………………
- นโยบายของรัฐ บาล ถ้ารัฐบาลไม่ม ีนโยบายส่ งเสริม หรือ มีข้อ ห้ามสัม ปทาน
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลีย่ นแปลงการใช้สนิ ค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้องมี
ต้นทุน หรือค้าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซง่ึ อาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนเพิม่ หรืออาจจะเป็ นระบบงานที่ต้องจัดรูปแบบใหม่ ค่าฝึ กอบรมแลสอนงานให้กบั
พนักงานเพื่อให้ทํางานตามระบบใหม่ เป็ นต้น………………………………………………………..
- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวตั ถุดบิ ราคาถูก มี
ทําเลทีต่ งั ้ ดีกว่า มีแหล่งเงินทุนทีต่ ้นทุนถูก และทํามานนานจนเกิดการเรียนรู…
้ ……………………
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิ ตหรือคู่แข่งที่ มีในอุตสาหกรรม…………………………………
- จํานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจาํ วนมาก หรือ มีขดี ความสามารถพอๆกัน จะทําให้ม ี
การแข่งขันที่รุนแรง …….……………………………………………………………………………..
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่รุนแรง
ม า ก นั ก …………………………………………………………………………………………………
- ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง………
- ความผูก พันในตรายี่ห้อ …………………………………………………………………
- กํ าลังการผลิตส่ วนเกิน ถ้าอตสาหกรรมมีกําลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
- ต้นทุนคงทีข่ องธุรกิจ และต้นทุนในการก็บรักษา……………………………………………
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการจ่าย
ชดเชยที่สูง มาก…………………………………………………………………………………………
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3. อํานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์) ………………………………………………..
- จํานวนผูข้ ายหรือวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ ถ้ามีผูข้ ายน้อยราย อํานาจต่อรองของผูข้ ายจะสูง……
- ระดับการรวมตัวกันของผูข้ ายวัตถุดบิ ถ้าผูข้ ายรวมตัวกันได้ อํานาจการต่อรองก็จะสูง.....
- ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดบิ ถ้าวัตถุดบิ มีความแตกต่างกันมาก อํานาจ
........ต่อรองผู้ขายจะสูง ………………………………………………………………………………
4. อํานาจการต่ อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้ า……………………………………………
- ปริมาณการซือ้ ถ้าซือ้ มาก ก็มอี ํานาจการต่อรองสูง…………………………………………
- ข้อมูลต่างๆทีล่ ูกค้าได้รบั เกียวกับสินค้าและผูข้ าย ถ้าลูกค้ามีขอ้ มูลมาก ก็ต่อรองได้มาก
- ความจงรักภักดีต่อยีห่ อ้ …………………………………………………………………….
- ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผูซ้ อ้ื ถ้าลูกค้ารวมวตัวกันง่ายก็มอี ํานาจต่อรองสูง
- ความสามารถของผูซ้ อ้ื ทีจ่ ะมีการรวมกิจการไปดานหลัง คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิตสินค้า
ได้ดว้ ยตนเอง อํานาจการต่อรองก็จะสูง ……………………………………………………………..
- ต้นทุนในการเปลีย่ นไปใช้สนิ ค้าของคนอื่ร หรือ ใช้สนิ ค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมีต้นทุน
ในการเปลีย่ นสูง อํานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะตํ่า…………………………………………………
5. แรงผลักดันซึ่งเกิ ดจากสิ นค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้ ……………………………
ระดับ การทดแทน เป็ น การทดแทนได้ ม าก หรือ ทดแทนได้ น้ อ ยแค่ ไ หน เช่ น
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม ……………………………………………………………………………
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สนิ ค้าปจั จุบนั ไปสู่การใช้สนิ ค้าทดแทน
ร ะ ดั บ รา ค าสิ น ค้ า ทด แท น แล ะคุ ณ สม บั ติ ใ ช้ ง าน ข อ ง สิ น ค้ า ท ดแ ท น
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สรายุทธ์ น้ อยเกษม (2538) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ คอนวีเนียนสโตร์
ั ๊ ้ ามัน ในเขตกรุง เทพมหานคร โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษาความสัมพันธ์
ในสถานีบริก ารปมนํ
เปรียบเทียบทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อคอนวีเนียนสโตร์ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ การศึกษา สมาชิกในครอบครัว กล่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้บริโภคที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลงานวิจยั พบว่า 1.ผู้บริโภคมีทศั นคติอยู่ใน
ระดับสูง ต่ อคอนวีเนี ยนสโตร์ในสถานี บริการนํ้ ามันในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ปจั จัยด้านการใช้
บริก ารคอนวีเ นีย นสโตร์ใ นสถานี น้ํ ามันและประเภทร้า นค้าแบบเบ็ด เตล็ด มีค วามสัมพันธ์ก ับ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อคอนวีเนียนสโตร์ 3.ปจั จัย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว การใช้บริการคอนวีเนียนสโตร์ และประเภทของร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติของผูบ้ ริโภค ในด้านวิธกี ารซือ้ สินค้าเบ็ดเตล็ด 4. ปจั จัย อาชีพ รายได้ และการใช้บริการ
คอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการนํ้ ามันมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผู้บริโภคในช่วงเวลาในการ
ซือ้ สินค้าเบ็ดเตล็ด 5.ปจั จัยด้าน เพศ อาชีพ รายได้ การใช้บริการคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการ
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นํ้ ามันมีความสัมพันธ์กบั สถานที่ตงั ้ และที่จอดรถลูกค้ามีความพึงพอใจมีคะแนนระดับดี และด้าน
บริการทัวไป
่ ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับปานกลาง
อัญชลี พรทิ พย์วรเวทย์ (2540) ได้ทําการศึกษาวิจยั เรื่อ ง พฤติก รรมของผู้บริโ ภคในการ
เลือกใช้ส ถานีบริการนํ้ ามันในเขต อําเภอเมือ ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษา
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้สถานีบริการ
นํ้ามัน และปญั หาทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั จากการใช้สถานีบริการนํ้ ามัน โดยศึกษาเฉพาะอาชีพรับราชการ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนการศึกษาครัง้ นี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง//300//ตัวอย่าง .......................................
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามันมีการตอบสนอง
ต่อสิง่ กระตุ้น ภายนอกจากการตลาดและสิง่ กระตุ้นอื่นๆ ในการเลือกชนิดนํ้ ามันที่เติม การเลือก
ตราสินค้า ผูข้ าย การเลือกปริมาณการซือ้ ความถี่ในการเติมนํ้ ามันวิธกี ารจ่ายเงิน และเวลาในการ
เติมนํ้ามัน โดยพบว่าผูบ้ ริโภคเลือกใช้น้ํามันเบนซินพิเศษมากกว่าเบนซินชนิดอื่นๆ นิยมเติมนํ้ ามัน
ยีห่ อ้ ปตท. มากกว่ายีห่ อ้ อื่นๆ และนิยมเติมนํ้ามันจากสถานีบริการทีอ่ ยู่ตดิ ถนนใหญ่ เข้า-ออก ง่าย
มากกว่า...........................................................................................................................
ธง อุ่นตระกูล (2525) ศึกษาข้อคิเห็นของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีบรการ
นํ้ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อภิปรายผลว่าสถานีบริการนํ้ ามันทีม่ อี ยู่เกือบทุกแห่งจะมีน้ํามัน
เชือ้ เพลิง และอุปกรณ์อ่นื ๆไว้จาํ หน่ ายคล้ายๆกันผูบ้ ริโภคสามารถเลือกใช้จากแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้
ดังนัน้ การให้บริการของสถานีบริการจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่ อไปผู้ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันมักประสบปญั หาต่างๆกับสถานี
บริการนํ้ามัน ปญั หาทีส่ าํ คัญทีส่ ุดได้แก่ ปญั หาความล่าช้าในการให้บริการ ทําให้ผูใ้ ช้บริการต้องรอ
นาน ส่วนปญั หารองลงไป ได้แก่ ปญั หาด้านบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงกิรยิ ามารยาทที่
ไม่สุภาพของพนักงาน สิง่ จูงใจที่มบี ริโภคให้ความสนใจมากที่สุดได้แก่ ใกล้ท่อี ยู่อาศัย เครื่องมือ
และอุ ปกรณ์ มคี วามทันสมัยและเป็ นยี่ห้อ ที่ชอบใช้ สถานีบริก ารต้อ งพัฒนาบุ ค ลากรของสถานี
บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการแสดงออกต่อผูใ้ ช้บริการต้องมีกริ ยิ ามารยาทสุภาพ
การปรับปรุงการบริการให้มคี วามสะดวกรวดเร็วขึน้ ………………………………………………….
สัณชัย ปอปาน (2544) ได้ทาํ การศึกษาถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขยายตัวของสถานีบริการ
นํ้ามันเชือ้ เพลิงในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อ ศึกษาถึงปจั จัยอันได้แก่ อัตรด
อกเบีย้ ปริมาณการจําหน่ ายนํ้ ามันดีเซลและเบนซินและจํานวนผูค้ า้ นํ้ามันมาตรา6 ว่าปจั จัยเหล่านี้
มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การขยายตั ว ของสถานี น้ํ า มัน ของกลุ่ ม ต่ า งๆในประเทศไทยหรือ ไม่ อ ย่ า งไร
ซึง่ จากการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบีย้ เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขยายตัวของสถานีบริการ
อิส ระ ทัง้ นี้ อ าจเกิด จากสถานี บ ริก ารอิส ระมีข้อ จํา กัด ในการหาแหล่ ง เงิน ทุ น เนื่ อ งจากเป็ น
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ผู้ประกอบการรายเล็ก ส่วนปริมาณการจําหน่ ายนํ้ ามันดีเซลและเบนซินในประเทศไทยนัน้ เป็ น
ปจั จัยทีบ่ ริษทั นํ้ ามันให้ความสําคัญมากทีส่ ุด ทัง้ นี้เนื่องจากบริษทั นํ้ ามันเป็ นทัง้ ผูค้ ้าส่งและค้าปลีก
ฉะนัน้ ถ้าปริมาณจําหน่ ายมีแนวโน้ มลดลงนัน่ ก็แสดงว่าปริมาณความต้องการนํ้ ามันก็ลดลงด้วย
บริษทั นํ้ ามันจึงต้องชะลอการขยายสาขาสถานีบริการ และสําหรับผูค้ า้ นํ้ ามันมาตรา6 ถือได้ว่าเป็ น
ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของสถานีบริการนํ้ ามันทัง้ ในส่วนของบริษทั นํ้ ามันและผูป้ ระกอบการ
อิสระ ทัง้ นี้เนื่องจากผู้ค้านํ้ ามันตามมาตรา 6 ก็คอื บริษทั นํ้ ามันรายใหม่ท่จี ําเป็ นต้องการสร้าง
เครือ ข่ายสถานีบริก ารนํ้ ามันของตนเองเพื่อ เป็ นช่ อ งทางในการจําหน่ ายและเป็ นอีก ผู้ห นึ่ งที่จะ
จําหน่ ายนํ้ ามันให้กบั สถานีบริการนํ้ ามันอิสระ ฉะนัน้ ถ้ารัฐบาลส่งเสริมให้มผี คู้ ้านํ้ ามันตามมาตรา6
เพิ่มขึ้น ก็เท่ากับส่ง เสริมให้มสี ถานีบริก ารนํ้ ามันเพิม่ ขึ้นทัง้ ในส่ ว นของบริษัทนํ้ ามัน และสถานี
บริการอิสระ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทัวไป
่
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา
ในการวิจยั เรือ่ ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปจั จัยทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน - กรณีศกึ ษา บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูว้ จิ ยั ใช้ผวู้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้วธิ ศี กึ ษาผสมผสาน
กัน ทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ และทําการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทงั ้ สามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
และกลยุทธ์ระดับหน้าที.่ ...................................................................................................
3.1 การออกแบบงานวิ จยั (Research Design)……………………………………………………….
3.1.1การศึกษาวิ จยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
มีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Survey Research) ซึง่ ทําการสํารวจเพื่อศึกษาถึง
ข้อมูลทัวไป
่ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการสถานี
นํ้ามันของกลุ่มผูบ้ ริโภค โดยแบบสอบถามทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ขัน้ ตอน
ในการออกแบบแบบสอบถาม จะนําแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมาใช้เป็ นพืน้ ฐานในการออกแบบ
สอบถาม
3.2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง................................................................................
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาวิ จยั ………………………………………………………............
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ่ใี ช้บริการนํ้ ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถ
ทราบจํานวนผูใ้ ช้บริการนํ้ามันทีแ่ น่นอน .....................................................................................
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาวิ จยั …………….………………………………………………
กลุ่ มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการวิจยั จะเป็ นลักษณะ กลุ่มตัว อย่างตามสะดวก (Convenience
Sample) ซึง่ ผูใ้ ช้บริการนํ้ ามัน ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในการคํานวณเพื่อกําหนดขนาด
ตัวอย่างของประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ยอมให้
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึง่ ในทีน่ ้ีจะใช้สตู รของ W.G.Cochran
3
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n

=

P(1-P)Z2
d2

เมือ่ n คือ จํ า นวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ต้ อ งการ………………………………………………………..
P คือ สัดส่วนของประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการสุ่ม (โดยทัวไปนิ
่ ยมใช้สดั ส่วน 30%)……
Z คือ ระดับความมันใจที
่ ก่ ําหนดหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ เช่น………………
Z ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมัน90%)
่
>> Z = 1.65…
Z ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน95%)
่
>> Z = 1.96…
Z ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมัน99%)
่
>> Z = 2.58…
d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่
ระดับความเชื่อมันนั
่ น้ ๆ) เช่น..............................................................................................
ระดับความเชื่อมัน่ 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10...................
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05...................
ระดับความเชื่อมัน่ 99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01…….
แทนค่าได้ดงั นี้
n

=

0.3(1-0.3)1.962
0.052

n

= 399.86

ดังนัน้ เมือ่ คํานวณขนาดตัวอย่าง จะได้จาํ นวนตัวอย่างทัง้ หมดเท่ากับจํานวน 339.86 หรือ
400 กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ได้จากการแทนค่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาในการวิจยั
ประกอบกับแนวคิดของ Hairr Black Barbin และ Anderson Thathan (2006) ได้เสนอแนะว่า ใน
ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% กลุ่มตัวอย่าง อย่างตํ่าคือ 200 คน ผูว้ จิ ยั จึงได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร 200 ตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิ จยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึน้ มาจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการเก็บข้อมูลจํานวน 200 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือ
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ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการสถานีน้ํ ามัน
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยจะวิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาเป็ นค่า ร้อยละ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน โดยจะวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกมาเป็ นค่า ร้อยละ
ส่วนที่ 3 ปจั จัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน
3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อ มูล ที่ไ ด้จากแบบสอบถามในด้านของประชากรศาสตร์ นํ ามาวิเ คราะห์โ ดยใช้ส ถิติเ ชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลีย่
ส่วนด้านพฤติกรรมและปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามันของผู้บริโภคนัน้ ใช้
ระดับความคิดเห็น ซึง่ คําถามมีลกั ษณะให้ตอบ 5 ระดับ ได้แก่ สําคัญมากทีส่ ุด สําคัญมาก สําคัญ
ปานกลาง สําคัญน้อย และสําคัญน้อยทีส่ ุด โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
สําคัญมากทีส่ ุด
ให้คะแนนเท่ากับ 5
สําคัญมาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
สําคัญปานกลาง
ให้คะแนนเท่ากับ 3
สําคัญน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
ไม่สาํ คัญ
ให้คะแนนเท่ากับ 1
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับ
ความสําคัญของปจั จัยทางการตลาดแต่ละปจั จัย ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยทีส่ ุด
คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชัน้
5
จากหลัก เกณฑ์ด ัง กล่ าว ผู้ว ิจยั ได้กํ าหนดการแปลความหมายของระดับความคิด เห็น ที่
เกีย่ วกับปจั จัยทางการตลาดแต่ละปจั จัย ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
น้อยทีส่ ดุ
1.00-1.8
น้อย
1.81-2.60
ปานกลาง
2.61-3.40
มาก
3.41-4.20
มากทีส่ ุด
4.21-5.00
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ระเบียบการศึกษา ใช้การศึกษาเชิงพรรณนา(Descriptive Research) คือ การอธิบายลักษณะ
ทัวๆไปของข้
่
อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ โดยใช้การอธิบายเป็ น ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่
การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการวิ จยั ปฐมภูมิ แบบเชิ งปริ มาณ

โดยการวิ จยั เชิ งสํารวจ...........

( Survey////Research) ………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งการเลือกสุ่มตัวอย่างจะเป็ นการเลือกตัวอย่าง
แบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling) สามารถแบ่งได้ 3 ตอน ดังนี้…………………………
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ……….……………………
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน…………………….………………….
ส่วนที่ 3 ปจั จัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน ...................
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม……………………………………………
ประกอบด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ ดังแสดงให้เห็นในภาคผนวก ข ตามตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.3 ดังนี้.....................
ข้ อ มูล ด้ า นเพศของผู้ต อบแบบสอบถาม...........................................................
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นชาย จํานวน 140 คน และคิดเป็ นร้อยละ 70.00 อันดับ
สองคือหญิง จํานวน 60 คน และคิดเป็ นร้อยละ 30.00.........................................................
ข้อมูลด้ านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม....................................................................
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 – 25 ปี จํานวน 69 บริษทั และคิดเป็ นร้อยละ
34.50 อันดับสอง 26 – 30 ปี จํานวน 61 บริษทั และคิดเป็ นร้อยละ 30.50 และอันดับสาม 31 - 35
ปี จํานวน 38 บริษทั และคิดเป็นร้อยละ 19.00
ข้อมูลด้ านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม...................................................
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาอยู่ทร่ี ะดับปริญญา
ตรี จํานวน 80 คน และคิดเป็ นร้อยละ 40.00 อันดับสอง ปวช. / อนุ ปริญญา จํานวน 65 คน และ
คิดเป็ นร้อยละ 32.50 และอันดับสาม ตํ่ากว่ามัธยมตอนปลาย จํานวน 42 คน และคิดเป็ นร้อยละ
21.00
ข้อมูลด้านอาชี พของผู้ตอบแบบสอบถาม...............................................................
ด้านอาชีพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 61 คน และคิดเป็ น
ร้อยละ 30.50 อันดับสอง นิสติ นักศึกษา จํานวน 60 คน และคิดเป็ นร้อยละ 30.00 และอันดับสาม
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 41 คน และคิดเป็ นร้อยละ 20.50 ซึง่ ในส่วนของอื่นๆ พบว่าส่วน
ใหญ่ คอื ผู้อยู่บ้านกับผู้ปกครองโดยไม่ได้ทํางาน.................................................................
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ข้อมูลด้านรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม................................................................
ด้านรายได้พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
จํานวน 85 คน และคิดเป็ นร้อยละ 42.50 อันดับสอง 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 61 คน และ
คิดเป็ นร้อยละ 30.50 และอันดับสาม 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 33 คน และคิดเป็ นร้อยละ
16.50
ตอนที่ 2 พฤติ กรรมในการเลือกใช้บริ การนํ้ามันของผู้บริ โภค.............................................
ประกอบด้วย ชนิดของนํ้ ามันที่ผบู้ ริโภคเลือกใช้ ค่าใช้จ่ายในการเติมนํ้ ามันแต่ละครัง้ สถานี
บริการนํ้ ามันที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ รวมทัง้ ความถี่ในการเติมนํ้ ามันของผู้บริโภคต่อเดือน
ประเภทของนํ้ามันที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกใช้...........................................................
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เติมนํ้ามัน เบนซิน 95จํานวน 81 คน และคิดเป็ นร้อยละ 35.00
อันดับสอง แก๊สโซฮอล์ 95 จํานวน 52คน และคิดเป็ นร้อยละ 23.40 และอันดับสาม แก๊สโซฮอล์ 91
จํ า นวน 32 คน และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.10..........................................................
ค่าใช้ จ่ายในการเติ มนํ้ ามันเฉลี่ยต่ อเดื อน..................................................................
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 3,000 บาท จํานวน 121 คน
และคิดเป็ นร้อยละ 60.50 อันดับสอง 3,000 – 5,000 บาท จํานวน 67 คน และคิดเป็ นร้อยละ
33.50 และอันดับสาม ,001-7,000 บาท จํานวน 12 คน และคิดเป็นร้อยละ 6.00
สถานี บริ การนํ้ามันที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกใช้............................................................
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการสถานี ปตท จํานวน 122 คน และคิดเป็ นร้อยละ
25.40 อันดับสอง เป็ น แอสโซ่ จํานวน 121 คน และคิดเป็ นร้อยละ 23.30 และอันดับสาม เป็ น เจ็ท
จํานวน 67 คน และคิดเป็ นร้อยละ 14.00 ส่วนสถานีบริการทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการน้อย
ที่สุ ด คือ ปิ โ ตรนาส จํา นวน 7 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 1.50...............................................
ความถี่ ใ นการเติ ม นํ้ า มัน เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น...........................................................
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เติมนํ้ ามัน 5-6 ครัง้ ต่อเดือน จํานวน 63 คน และคิดเป็ นร้อย
ละ 31.50 อันดับสอง 3-4 ครัง้ จํานวน 54 คน และคิดเป็ นร้อยละ 27.00 และอันดับสาม 1-2 ครัง้
จํานวน 53 คน และคิดเป็นร้อยละ 26.50
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ........................................................
การสื่ อ สารการตลาดผ่า นส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ปจั จัย ทาง
การตลาดประกอบด้ว ย ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้านบริก าร ด้านราคา ด้านช่ อ งทางจัด จําหน่ าย ด้า น
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พนัก งาน ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นส่ ง เสริมการตลาด.............................................
ปั จจัยการด้ านการตลาดในส่วนของผลิ ตภัณฑ์..........................................................
ซึง่ จากข้อมูลจะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามจะให้ความสําคัญกับคุณภาพของนํ้ ามันเป็ นเหตุผล
อันดับแรกเพื่อเป็ นปจั จัยที่จะทําให้เลือกใช้บริการสถานีน้ํ ามันของเอสโซ่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.83
รองลงมาคือชื่อเสียงของตรายีห่ ้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.70...........................................................
ปั จจัย การด้ านการตลาดในด้ านกระบวนการ..........................................................
ในส่วนของด้านกระบวนการนัน้ จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการมีบริการ
เสริมครบครัน เช่น ล้างรถ เติมลม เป็ นต้น มากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.77 นอกจากนี้ความถูก
ต้องในการบริการเป็ นสิง่ ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญรองลงมาเป็ นอันดับสอง มีค่าเฉลีย่ อยู่
ที่ 3.51 และการให้บริการบัตรเครดิตเป็ นสิง่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับปาน
กลาง...............................................................................
ปัจจัยด้ านการตลาดในส่ วนของราคา .....................................................................
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ราคาของสถานีบริการนํ้ ามันของเอสโซ่มมี าตรฐาน
เท่ากับสถานีบริการอื่นๆสถานี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.84 รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ราคาของสถานีบริการเอสโซ่ถูกกว่าสถานีบริการอื่นๆ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.64 ................................
ปั จ จัย ด้ า นการตลาดในส่ ว นของช่ อ งทางการจัด จํา หน่ าย.................................
การที่สถานีบริการนํ้ ามันอยู่บริเวณศูนย์การค้า เป็ นปจั จัยอันดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เลือกเป็ นปจั จัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.89..............................
รองลงมา คือ สถานีบริการนํ้ ามันมีพ้นื ทีก่ ว้างขวาง สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และระดับความ
คิดเห็นทีอ่ ยู่ในระดับมาก ทีน่ ้ อยทีส่ ุดคือ สถานีอยู่ใกล้บา้ น มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.89...........................
ปั จจัย ด้ านการตลาดในส่ ว นของพนั กงาน.............................................................
พนั ก งานมีอ ั ธ ยาศั ย ที่ ด ี สุ ภ าพเรีย บร้ อ ยในการให้ บ ริก ารคือ ป จั จัย อัน ดับ แรกที่ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.78 นอกจากนี้การตรงต่ อเวลาของ
พนักงาน และ ความรูใ้ นการให้คําแนะกับผู้ใช้บริการ เป็ นปจั จัยสําคัญที่รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
3.71 และ 3.59 ตามลําดับ......................................................................................................
ปัจจัยทางการตลาดในส่วนของลักษณะทางกายภาพ........................................................
โดยอันดับหนึ่ง คือ ภายในสถานีบริการมีรา้ นสะดวกซือ้ มีค่าเฉลีย่ 3.82 รองลงมา คือ มีหอ้ งนํ้ า
ทีส่ ะอาดและพืน้ ที่กว้างขวาง มีค่าเฉลี่ย 3.69 อันดับสาม คือ การจัดตกแต่งภายในร้านสวยงาม
หรือน่ าสนใจ มีค่าเฉลีย่ 3.67......................................................................................................
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ปั จจัยทางการตลาดในส่ วนของการส่ งเสริ มการตลาด................................................
การแจกนํ้าดื่มฟรีสาํ หรับการเติมนํ้ามัน ทําให้กลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้บริการสถานีน้ํ ามันนัน้ เป็ น
ปจั จัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ว ยในระดับความคิด เห็นมาก มากที่สุ ด มีค่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.98
รองลงมาคือการที่มสี นิ ค้าลดราคาบางรายการในร้านสะดวกซือ้ ไทเกอร์มาร์ท ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.72
ส่ ว นการได้ ร ับ ส่ ว นลดจากบัต รเครดิต ที่เ อสโซ่ ทํ า ร่ ว มกับ เทสโก้ โลตัส เป็ น ป จั จัย ที่ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูท่ ร่ี ะดับมาก น้อยทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 3.65.......................................
ด้ านการโฆษณา..........................................................................................................
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การโฆษณาทําให้ทราบถึงบริการหรือโปรโมชันใหม่
่
ๆ
ของสถานีบริการนํ้ ามันมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ โฆษณามีความ
น่ าสนใจ สื่อถึงสารทีจ่ ะส่งให้ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.68 และน้ อยทีส่ ุดคือ เป็ น
โฆษณาทีส่ ามารถจดจําได้ในระยะเวลาทีส่ นั ้ มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 3.64
ด้านประชาสัมพันธ์.........................................................................................................
ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามคิด เห็น ว่ า บริษัทเอสโซ่ ม ีก ารประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกับการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทําให้เกิดภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ่ อ
สถานีบริการนํ้ ามัน มากที่สุด มีค่าเฉลี่อยู่ท่ี 3.74 รองลงมาคือการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถานี
บริการนํ้ามันอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 3.71
3.2.1 วิ เคราะห์ Five Forces Model .....................................................................
1. ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันทีจ่ ะเข้ามา (Threat of potential competitors)……………………
ธุรกิจค้านํ้ ามันเป็ นธุรกิจเฉพาะด้านทีต่ ้องอาศัยองค์ความรูเ้ ฉพาะทางในการดําเนินธุรกิจ
ดังนัน้ หากไม่ใช่บริษทั ทีอ่ ยู่ในวงการธุรกิจค้านํ้ ามันอยู่แล้ว ย่อมเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะมีบริษทั หน้าใหม่
ทีไ่ ม่มคี วามรู้ ความชํานาญ ทางด้านนี้มาก่อนจะเข้ามาทําการแข่งขันด้วยได้ นอกจากบริษทั ค้า
นํ้ ามันข้ามชาติมากกว่าจะเป็ นบริษทั ทีเ่ กิดใหม่ภายในประเทศ
แต่บริษทั นํ้ ามันข้ามชาติจะมี
ข้อเสียเปรียบเรื่องบุคคลากร ซึง่ ถ้าเป็ นบุคคลากรต่างชาติค่าจ้างก็จะแพงกว่าการจะสร้างทีมงาน
ระดับสูง กลาง ล่าง ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และทางภาครัฐก็ยงั มีกฏหมาย สัมปทาน โค้วต้า กําแพงภาษี
ฯลฯ ส่วนเงินลงทุนก็เป็ นอุปสรรคที่สะกัดกัน้ ไม่ให้เกิดคู่แข่งขันหน้าใหม่เข้ามาในวงการได้ง่ายๆ
เพราะต้องใช้เงินทุนมหาศาล ดังนัน้ ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันที่จะเข้ามาจึงอยู่ในระดับ ต่ อ............
2. คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Competition Among Established Companies)………
เอสโซ่ มีค่แู ข่งขันธุรกิจนํ้ามันภายในประเทศได้แก่ ปตท. บางจาก คาลเท็กซ์ ซึง่ คู่แข่งขัน

47
เหล่านี้มศี กั ยภาพใกล้เคียงกับเอสโซ่ ทําให้มกี ารแข่งขันทางธุรกิจนํ้ามันภายในประเทศทีค่ ่อนข้าง
รุนแรง ดังนัน้ การแข่งขันภายในอุ ตสาหกรรมจึงอยู่ในระดับ สูง.........................................
3. อํานาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of buyers)………………………………
จากจํานวนสถานีบริการนํ้ามันทีม่ อี ยูเ่ ป็นจํานวนมากและหลากหลายยีห่ อ้ ทําให้ผใู้ ช้บริการมี
อํานาจในการต่ อ รอง สูง ...............................................................................................
4. อํานาจต่อรองของผูข้ าย (Suppliers)………………………………………………………….
เนื่องจากนํ้ ามันเป็ นสินค้าที่จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจในชีวติ ประจําวัน ปริมาณการผลิต
และราคาจําหน่ ายจะขึน้ อยู่กบั แหล่งผลิตนํ้ามันดิบในต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ และแหล่งวัตถุดบิ ก็
มีอย่างจํากัด จํานวนผูข้ ายน้อยราย และมีการรวมตัวกันของผูข้ ายคือ OPEC ทางเลือกสําหรับการ
ซือ้ นํ้ามันดิบจึบจํากัด ทําให้อํานาจการต่อรองของ suppliers มี สูง................................................
5. สินค้าทดแทน (The Threat of Substitute Products).................................................
นํ้ ามันเชือ้ เพลิง เป็ นสินค้าทีม่ คี วามจําเป็ นและไม่ประสบปญั หาการเข้าทดแทนของสินค้า
อื่นๆ เนื่อง จาก ผลิตภัณฑ์น้ํามันเชือ้ เพลิง ทีจ่ ะนํ ามาใช้ทดแทนกัน ไม่สามารถทดแทนก้นได้อย่าง
สมบูรณ์ และไม่สะดวกในการซือ้ ดังนัน้ สินค้าทดแทนจึงอยูใ่ นระดับ ตํา่
3.2.2 SWOT Analysis.....................................................................................................
ในการวิเคราะห์ Swot สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้………...................
1. ระดับองค์กร เอ็กซอนโมบิ ล ...........................................................................
จุ ด แข็ง (Strength)………………….………………………………………………………
- ExxonMobil เป็ นผู้ประกอบการธุกจิ ปิ โตรเคมีและก๊าซธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของโลก
กล่ าวได้ว่ าเป็ นแหล่ ง พลัง งานที่ใ หญ่ ท่สี ุด ในโลก โดยมีฐานที่ต งั ้ ทัง้ หมด 36 ประเทศ และมี
production operation ทัง้ หมด 24 ประเทศใน 6 ทวีปทัวโลก
่
ทําให้มฐี านะทางการเงงินทีแ่ ข็งแกร่ง
รวมทัง้ การดําเนินงานโดยคํานึงถึง business environments ทําให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการทีแ่ ตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในภูมภิ าคนัน้ ๆ ได้……………………………………
- ExxonMobil มีความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งในเครือ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการทําธุรกิจ
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี เพราะจะทําให้สามารถแบ่งปนั ทรัพยากร
ข้อมูล และเทคโนโลยีซง่ึ กันและกันได้…………………………………………………………………
- ความสามารถในการขนส่ง สามารถทําให้เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการขาย
ได้......……………………………………………………………………………………………………
- ExxonMobil ประกอบด้วยสถานีขนส่งเป็ นจํานวนกว่า 32000 แห่ง ทําให้มคี วามสะดวก
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ในการขนส่ง และประหยัดต้นทุนในการส่ง ทัง้ นี้ต้องอาศัยการใช้ระบบ Logistics ทีด่ ี นอกจากนี้
สถานีบริการนํ้ ามันของ ExxonMobil ยังมีเป็ นจํานวนมาก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
- การดําเนินธุรกิจอาศัยระบบการบริหารจัดการระดับมาตรฐานโลกเป็ นหลัก คือ ………
• ระบบบริห ารการปฏิบตั ิง านให้มคี วามปลอดภัย (OIMS) ข้อ กําหนดสําหรับการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ ในด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม …………………..
• บริหารจัดการเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Global Energy Management
System-GE มาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน…………………………..
จุดอ่ อน (Weaknesses)……….………………………………………………………………
- ผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างลดลงในประเทศสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องมาจากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจทีถ่ ดถอย ซึง่ ภาพรวมในปจั จุบนั เริม่ มีการฟื้ นตัวขึน้ แต่กย็ งั คงอยู่ในระยะเริม่ แรก.....
โอกาส (Opportunities) ………………………………………………………………………
- ความต้องการใช้ก๊าสธรรมชาติเหลวเพิม่ ขึ้น (LNG)...............................................
- การกระตุน้ การผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้มกี ารเติบโตเพิม่ ขึน้ ซึง่ ทําให้ม ี
การใช้พลังงานเพิม่ มากขึ้น.……………………………………………………………………………
- เศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียมีแนวโน้มการเติบโตทีด่ เี มือ่ เปรียบเทียบกับยุโรปหรืออเมริกา
ซึง่ จะทําให้บริษทั สามารถเข้าไปเพื่อลงทุนหรือทําการค้าได้......................................................
อุปสรรค (Threats) ……………………………………………………………………………
- กฏระเบียบ กฏหมายต่ างๆด้านสิ่งแวดล้อ ม ซึ่ง จะเป็ นตัว ที่คอยควบคุ มหรือ กําหนด
ทิศ ทาง กรอบการทํ า งานของบริษัท พอสมควร เพื่อ ไม่ก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม
- การเปลี่ยนแปลงภาษีในสหรัฐอเมริกาส่ง ผลต่ อกํ าไรของบริษัท เนื่องจากถ้าบริษัทมี
กําไรมากขึน้ ก็จะทําให้ตอ้ งเสียภาษีรายได้เพิม่ ขึน้ ด้วย ส่งผลให้กําไรหลักหักภาษีขององค์กรลดลง
หรือ ได้น้ อ ยกว่ า ปกติ……..……………………………………………………………………………
2. ระดับ ธุร กิ จ ปิ โตรเคมี ………………………………………………………………………
จุดแข็ง (Strength) …………………………………………………………………………
- ได้รบั ประโยชน์จากการเป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือเอ็กซอนโมบิล ทัง้ ด้านความเชีย่ วชาญ
ในการบริการจัดหานํ้ ามันดิบและวัตถุดบิ อื่นๆ เครือข่ายการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมีภณ
ั ฑ์ทวโลก
ั่
การบริการทางด้านเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทนั สมัย และ
โครงการวิจ ัย และพัฒ นา………………………………………………………………………………
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- โรงกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ ยังตัง้ อยู่ในทําเลทีม่ คี วามได้เปรียบ เพราะอยู่ใกล้ท่าเรือนํ้ า
ลึกแหลมฉบัง ทีศ่ รีราชา จังหวัดชลบุรที ําให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึง
ท่าเรือนํ้ าลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งทีส่ ามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดซึ่งช่วยเพิม่
ความคล่ อ งตั ว แก่ บ ริ ษั ท …………………………………………………………………………….
- โรงกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษตามแบบเอ็ก
ซอนโมบิล ทีม่ คี วามยืดหยุ่นสูงในการกลันนํ
่ ้ ามันดิบชนิดต่าง ๆ มากมายหลายชนิด อีกทัง้ ยัง
สามารถแปลงนํ้ามันดิบทีร่ บั เข้ามาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าสูงในปริมาณทีม่ ากกว่า
จุดอ่อน (Weaknesses)..…………………………………………………………………………
- ในการดําเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ต้องพึง่ พา เอ็กซอน โมบิลคอร์ปอเรชันหรื
่ อบริษทั ใน
เครือ เป็ นอย่างมากสําหรับ การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อาทิเช่น การเข้าถึงความ
เชีย่ วชาญในการบริการจัดซือ้ นํ้ ามันดิบและวัตถุดบิ เครือข่ายการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเคมีภณ
ั ฑ์ทวโลก
ั่
การบริการทางด้านเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมทีท่ นั สมัย และ
การมีส่วนร่วมในโครงการวิจยั และพัฒนา การให้สทิ ธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและบริการอื่นๆ
หากบริษทั ฯไม่สามารถรับรองได้ว่า เอ็กซอน โมบิลคอร์ปอเรชันหรื
่ อบริษทั ในเครือ จะยังคงให้การ
สนับสนุ นดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯไม่ได้รบั การสนับสนุ นดังกล่าว หรือสัญญาใดๆทีท่ ําไว้
กับ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันหรื
่ อบริษทั ในเครือถูกบอกเลิก โดยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถหาแหล่ง
อื่นๆสําหรับบริการหรือไม่สามารถหาบุคลากรที่สําคัญเพิม่ เติมได้ ธุรกิจของบริษทั ฯ อาจได้รบั
ผลกระทบ.......................................................................................
โอกาส (Opportunities) …………………………..…………………………………………..
- นโยบายของภาครัฐที่ส่ง เสริมให้อุ ตสาหกรรมต่ างๆมีก ารขยายเติบโตขึ้น ทําให้เ ป็ น
โอกาสสําหรับการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ขายปลีก การส่งออก และพานิณชยกรรม...............................
- การพัฒนาโครงข่ายท่อขนส่ง ทีเ่ ชื่อมระหว่างศรีราชา สุวรรณภูม ิ ลําลูกกา และสระบุร ี
ซึง่ จะช่วยให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิม่ ขึน้ ได้เป็ นอย่างดี และสะดวกรวดเร็วขึน้ ทันตาม
ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค………………………………………………………......................
- แนวโน้มการใช้พลังงานต่างๆมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ …………………………………………
อุปสรรค (Threats)………………………………………………………………………………
- ราคาทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันดิบและวัตถุดบิ อื่นๆ และราคาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษทั ฯ
ถูกกําหนดโดยอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดดังกล่าวมีความผันผวนตามปจั จัยต่างๆ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ……………………………………………………………………..
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- บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นสําหรับการขายผลิตภัณฑ์
และซื้อ วัต ถุ ด ิบ ที่กํ า หนดราคากัน ด้ว ยสกุ ล เงิน ตราต่ า งประเทศ อีก ทัง้ การขายผลิต ภัณ ฑ์
ภายในประเทศซึง่ อยู่ในสกุลเงินบาทจะอ้างอิงกับราคาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในภูมภิ าค ซึง่ อยูในสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐย่อมมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ……………………………………………………………………………………….
3. ระดับหน้ าที่ สถานี บริการ นํ้ามันเบนซิ น.......................................................................
จุ ด แข็ ง (Strength)…………………………………………………………………………
- ความหลากหลายทางการตลาดซึง่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิม่ ทางเลือกและ
อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญและหาโอกาสร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ร้านเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) เพื่อเสริมกําไรให้กบั
สถานีบริการนํ้ามันอีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ พูนคุณภาพการบริการและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย.
- มีโรงกลันนํ
่ ้ ามันที่มศี กั ยภาพและทําเลที่ต ัง้ ที่ดที ําให้กระบวนการขนส่ ง นํ้ ามันมาสู่สถานี
บริการมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
เป็ นอย่างดี.......................................................................................................................
- การเข้าถึงเทคโนโลยีท่ที นั สมัยของกลุ่มบริษัทเอ็กซอนโมบิลทําให้กระบวนการผลิตมี
ความคล่องตัว นํ้ ามันมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนการผลิตตํ่าลง................................................
จุดอ่อน (Weaknesses)……………………………………………………………………….
ั ๊ ้ ามันมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งสําคัญอย่าง ปตท และ บางจาก
- สถานีบริการปมนํ
โอกาส (Opportunities)………………………………………………………………………
- อุตสาหกรรมรถยนต์มกี ารปรับตัวที่ดขี น้ึ รวมถึงนโยบายภาครัฐ เรื่อง รถคันแรก จึงเพิม่
โอกาสในการขายนํ้ ามันทีม่ ากขึน้ ด้วย………………………………………………………………….
- จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2554 เศรษฐกิจจะขยายตัว ซึง่ จะส่งผลต่อให้การใช้
พลังงานในส่วนของนํ้ ามันเพิม่ ขึ้นด้วย.................................................................................
อุปสรรค (Threats) ……………………………………………………………………………………
- บริษทั ฯ ดําเนินกิจการในสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลทีเ่ ข้มงวดของรัฐบาล
ธุรกิจของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการกําหนดนโยบายและกฎหมายของรัฐบาล
รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ การแทรกแซงการตัดสินใจกําหนด
ราคาของผู้ ค้ า นํ้ า มัน เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คมโดยรวมของประเทศ
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- ตลาดค้าปลีกนํ้ามันเชือ้ เพลิงมีการแข่งขันสูงมาก คู่แข่งการค้าปลีกรายสําคัญได้แก่ ปตท....
เชลล์ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) และบางจากปิโตรเลียม
3.3.3 Tows Matrix
ตาราง 3.1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ระดับองค์กร ของเอ็กซอนโมบิล โดย
ใช้ทาวซ์แมททริกซ์(TOWS Matrix)

ปจั จัยภายนอก

จุดแข็ง(S)
S1 เป็ นผูป้ ระกอบการธุกจิ ปิโตรเคมีและก๊าซ
ธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของโลก และมีเครือข่าย
กว้างขวาง มีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
ั
ปจจัยภายใน S2 มีความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งในเครือ ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ในการทําธุรกิจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
เพราะจะทําให้สามารถแบ่งปนั ทรัพยากร
ข้อมูล และเทคโนโลยีซง่ึ กันและกันได้
S3 ความสามารถในการขนส่ง สามารถทําให้
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
ขายได้S4 การดําเนินธุรกิจเป็นการบริหาร
จัดการระดับมาตรฐานโล

จุดอ่อน(W)
W1 ผลการดําเนินงานทีค่ ่อนข้างลดลงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจทีถ่ ดถอย ซึง่
ภาพรวมในปจั จุบนั เริม่ มีการฟื้ นตัวขึน้ แต่
ก็ยงั คงอยู่ในระยะเริม่ แรก

โอกาส(O)
SO การเติ บโต (Growt Strategy)
O1 อัตราการขยายตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทใ่ี ช้จุดแข็งภายในเพือ่ นําโอกาส
ภายนอกมาใช้
ต่างๆในทวีปเอเชีย
- ลงทุนในธุรกิจก๊าสธรรมชาติเพิม่ ขึน้
O2 ความต้องการใช้ก๊าสธรรมชาติเพิม่ ขึน้
(S1+S2+S3+S4+O2)
- ขยายการลงทุนไปต่างประเทศในทวีปเอเชีย
O3 การกระตุน้ การผลิตในส่วนของ
เพิม่ ขึน้ (S1+S2+S3+S4+O1+O3)
อุตสาหกรรมต่างๆเพือ่ ให้มกี ารเติบโตเพิม่ ขึน้

WO ตัง้ รับปรับตัว (Turnaround)
กลยุทธ์ทใ่ี ช้ลดจุดอ่อนภายในโดยใช้
โอกาสทีด่ จี ากภายนอก
-ลดจํานวนหรือชะลอการลงทุนใน
สหรัฐอเมริกาลงเพือ่ เพิม่ การลงทุนใน
เอเชีย (W1+O1)

อุปสรรค(T)
T1 การเปลีย่ นแปลงภาษีในสหรัฐอเมริกาส่งผล
ต่อรายได้
T2 กฏระเบียบ กฏหมายต่างๆด้านสิง่ แวดล้อม

WT : เลิ กราหาแผนใหม่

ST : รัง้ รอจังหวะ (Defensive)
กลยุทธ์ใช้จุดแข็งภายในเพือ่ ลดภัยคุกคามจาก
ภายนอก
- มุง่ เน้นการดําเนินงานตามมาตรฐานโลก
อย่างจริงจัง เพือ่ ตอบสนองด้านกฏระเบียบ
และกฏหมายด้านสิง่ แวดล้อม
(S1+S2+S4+T2)

(Retrenchment)
กลยุทธ์ทเ่ี ปลีย่ นจุดอ่อนภายในเพือ่
ลดทอนภัยคุกคามภายนอก
- การหาตลาดใหม่ๆเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดการ
จํากัดแค่การลงทุนในสหรัฐอเมริกา
(W1+T1)

กลยุท ธ์ระดับองค์กร เอ็กซอนโมบิ ล ที่เ หมาะสม คือ กลยุทธ์การเจริญ เติบโต (Growt
Strategy) ซึ่ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ท่ีนํ า เอาจุ ด แข็ง (Strength)
ขององค์ ก รมาใช้เ พื่อ ขยายโอกาส
(Opportunities) ขององค์กรทีม่ ใี ห้ประสบความสําเร็จ ซึง่ กลยุทธ์ทท่ี างองค์กรควรจะปฏิบตั คิ อื การ
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ลงทุนเพิม่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภท ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมแี นวโน้ มการใช้
เพิม่ มากขึน้ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ตามความต้องการใช้
พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะทวีปเอเชีย
ตาราง 3.2 สรุปการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยใช้ ทาวซ์แมททริกซ์
(TOWS Matrix)
จุดแข็ง(S)
S1 ได้รบั ประโยชน์ในด้านต่างๆจากการเป็ นหนึ่ง
ในบริษทั ในเครือเอ็กซอนโมบิล
S2 โรงกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในทําเลทีม่ ี
ั
ปจจัยภายใน ความได้เปรียบ
S3 โรงกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษตามแบบเอ็ก
ปจั จัยภายนอก
ซอนโมบิล ทีม่ คี วามยืดหยุ่นสูงในการกลันนํ
่ ้ ามัน
โอกาส(O)
SO เร่งรุกบุกเร็ว (Aggressive)
O1 นโยบายของภาครัฐทีส่ ่งเสริมให้อุตสาหกรรม กลยุทธ์ทใ่ี ช้จุดแข็งภายในเพือ่ นําโอกาสภายนอก
ต่างๆมีการขยายเติบโตขึน้
มาใช้
O2 การพัฒนาโครงข่ายท่อขนส่ง ทีเ่ ชือ่ มระหว่าง - เพิม่ กําลังการผลิตให้มากขึน้
ศรีราชา สุวรรณภูม ิ ลําลูกกา และสระบุร ี ซึง่ จะ
(S1++S2+O1+O3)
ช่วยให้สามารถรองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
- ลงทุนเพิม่ ในส่วนของโรงกลันนํ
่ ้ ามัน
เป็นอย่างดี
(S2+O2+O3)
O3 แนวโน้มการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้
ST : รัง้ รอจังหวะ (Defensive)
อุปสรรค(T)
T1 ราคาทีบ่ ริษทั ซือ้ นํ้ามันดิบและวัตถุดบิ อื่นๆ
กลยุทธ์ใช้จุดแข็งภายในเพือ่ ลดภัยคุกคามจาก
และราคาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษทั ถูก
ภายนอก
กําหนดโดยอ้างอิงกับราคาตลาด ซึง่ ราคาตลาด
- ทําสัญญาทางการเงินในตลาดล่วงหน้าอย่าง
ั ยต่างๆ ทีอ่ ยู่
ดังกล่าวมีความผันผวนตามปจจั
เหมาะสม โดยอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั
เอ็กซอนโมบิล (S1+T1)
T2 ความเสีย่ งในเรือ่ งของอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
- ใช้ระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสทธิภาพสูงสุด
ประกอบกับความได้เปรียบในเรือ่ งทําเลเพือ่ ลด
ต้นทุน ซึง่ จะสามารถชดเชยกับความเสีย่ งใน
เรือ่ งของราคาทีผ่ นั ผวนได้ (S2+S3+T1+T2)

จุดอ่อน(W)
W1 ในการดําเนินงานของบริษทั นัน้ ต้อง
พึง่ พาเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั ่นหรือ
บริษทั ในเครือมากเกินไป ซึง่ หากบริษทั
ไม่ได้รบั การสนับสนุ นจะทําให้เกิดผล
กระทบต่อบริษทั ได้

WO ตัง้ รับปรับตัว (Turnaround)
กลยุทธ์ทใ่ี ช้ลดจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาส
ทีด่ จี ากภายนอก
-หาพันธมิตรทางการค้าเพิม่ ขึน้ ประกอบ
กับการช่วยเหลือจากภาครัฐเพือ่ ลดความ
เสีย่ งจากการพึง่ พาเอ็กซอนโมบิลมาก
เกินไป (W1+O1+O3)
WT : เลิ กราหาแผนใหม่
(Retrenchment)
กลยุทธ์ทเ่ี ปลีย่ นจุดอ่อนภายในเพือ่ ลดทอน
ภัยคุกคามภายนอก
- ศึกษาและเรียนรูใ้ นส่วนของเทคโนโลยี
การดําเนินงานต่างๆทีไ่ ด้จากเอ็กซอนโมบิล
เพือ่ ให้เกิดความชํานาญและสามารถรองรับ
กับการเปลีย่ นแปลงได้เอง (W1+T1+T2)

กลยุทธ์ระดับธุรกิ จปิ โตรเลียม ที่เหมาะสม คือ การใช้กลยุทธ์ธุรกิจที่เป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างกลยุทธ์ เร่งรุกบุกเร็ว (Aggressive) ซึง่ เป็ นการนํ าเอาจุดแข็งและโอกาสมาของธุรกิจ มา
เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ โดยกลยุทธ์เร่งรุกบุกเร็วก็จะเป็ นไปในลักษณะของการเพิม่
กําลังการผลิตหรือการลงทุ นเพิ่มในส่ว นของโรงกลันนํ
่ ้ ามัน โดยร่วมกับกลยุทธ์ ตัง้ รับปรับตัว
(Turnaround) ซึง่ เป็ นการนํ าเอาโอกาส (Opportunities) ของธุรกิจมาใช้ในการปรับปรุงหรือลดใน
ส่วนของอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ โดยในส่วนของธุรกิจปิโตรเลียมก็จะเป็ นกลยุทธ์ทเ่ี กี่ยวกับ
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การลดความเสี่ยงในเรื่องของการพึง่ พาบริษทั เอ็กซอนโมบิล มากเกินไป นัน่ คือการหาพันธมิตร
ทางการค้าที่หลากหลายขึน้ ประกอบกับการช่วยเหลือจากภาครัฐ............................................
ตาราง 3.3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ สถานีบริการ นํ้ ามันเบนซิน
โดยใช้ ทาวซ์แมททริกซ์ (TOWS Matrix)
จุดแข็ง(S)
S1 ความหลากหลายทางการตลาด
S2 มีโรงกลันนํ
่ ้ ามันทีม่ ศี กั ยภาพและทําเลทีต่ งั ้
ทีด่ ที าํ ให้กระบวนการขนส่งนํ้ามันมาสู่สถานี
ั ยภายใน บริการมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว
ปจจั
S3 การเข้าถึงเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยของกลุ่ม
บริษทั เอ็กซอนโมบิลทําให้กระบวนการผลิตมี
ั ยภายนอก
ปจจั
ความคล่องตัว นํ้ามันมีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ
โอกาส(O)
SO เร่งรุกบุกเร็ว (Aggressive)
O1 อุตสาหกรรมรถยนต์มกี าร
กลยุทธ์ทใ่ี ช้จุดแข็งภายในเพือ่ นําโอกาส
ปรับตัวทีด่ ขี น้ึ รวมถึงนโยบายภาครัฐ ภายนอกมาใช้
เรือ่ ง รถคันแรก จึงเพิม่ โอกาสในการ - ขยายปริมาณการขายนํ้ามันเพิม่ ขึน้
ขายนํ้ามันทีม่ ากขึน้ ด้วย
(S1+S2+S3+O1+O2)
O2 แนวโน้มการใช้น้ํามันเพิม่ ขึน้
- สร้างความหลากหลายในส่วนของกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด (S1+S3+O1+O2)
อุปสรรค(T)
ST : รัง้ รอจังหวะ (Defensive)
T1 การกําหนดนโยบายและกฏหมาย
ของภาครัฐ รวมถึงการแทรกแซงการ กลยุทธ์ใช้จุดแข็งภายในเพือ่ ลดภัยคุกคามจาก
ภายนอก
กําหนดราคา
- เพิม่ กําลังการผลิต (S2+S3+T2)
T2 การแข่งขันในตลาดนํ้ามัน
ค่อนข้างสูง

จุดอ่อน(W)
ั ๊ ้ ามันมีจาํ นวนน้อยเมือ่
W1 สถานีบริการปมนํ
เทียบกับคู่แข่งสําคัญอย่าง ปตท และ บางจาก

WO ตัง้ รับปรับตัว (Turnaround)
กลยุทธ์ทใ่ี ช้ลดจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสทีด่ ี
จากภายนอก
-ลงทุนในส่วนของการเพิม่ สถานีบริการนํ้ามันให้
มากขึน้ (W1+O1+O2)
WT : เลิ กราหาแผนใหม่ (Retrenchment)
กลยุทธ์ทเ่ี ปลีย่ นจุดอ่อนภายในเพือ่ ลดทอนภัย
คุกคามภายนอก
- หาพันธมิตรกับคู่คา้ ทางธุรกิจเพิม่ ขึน้ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนของ
การบริการทีค่ รบวงจรขึน้ เช่นบริการล้างรถ เช็ค
รถ เป็นต้นและเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (W1+T2)

กลยุท ธ์ร ะดับหน้ า ที่ ข องสถานี บริ ก ารนํ้ ามัน ที่เ หมาะสมจะใช้ กลยุท ธ์เร่ ง รุกบุกเร็ว
(Aggressive) โดยการขยายการขายนํ้ ามันประกอบกับการใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมไปถึงกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
(Tolls Strategy) ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อทําให้ผู้บริโภครับรู้ถงึ โปรโมชันหรื
่ อ
บริการใหม่ๆ และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั บริษทั

3.3.4 STP Analysis
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การแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation)
- ลักษณะพฤติกรรมและความต้องการในการใช้น้ํามันเบนซิน
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Target Market)
- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผูท้ ใ่ี ช้ยานพาหนะทีต่ ้องใช้น้ํ ามันเป็ นตัวขับเคลื่อน ซึง่ กลุ่ม
ลูกค้าจะเป็ นกลุ่มทีอ่ ยู่ในตลาดแตกต่าง (Differntiation Market) นัน่ คือการเลือกเติมชนิดนํ้ามันที่
ต่ า งกัน ................................................................................................................
ตําแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์ (Product Position)
- กิจการได้กําหนดตําแหน่ งทางการตลาดของ ผลิตภัณฑ์บริการ โดยพิจารณาจากปจั จัย
ด้านราคาและคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ กิจการกําหนดราคานํ้ ามันเชิงเพลิงที่เป็ นราคา
มาตรฐาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามราคาจําหน่ ายนํ้ ามันตามสถานีบริการใหญ่ภายใต้การควบคุมของ
ภาครัฐ แต่จะเน้ นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีบริการเสริมทีค่ รบวงจร ดังนัน้ กิจการจึง
กําหนดตําแหน่ ง ที่ ราคามาตรฐาน แต่ให้บริการทีม่ คี ุณภาพสูง

3.3.5 ปัจจัยด้านการตลาด (7’P)
Product
- จากการเก็บข้อมูลพบว่า นํ้ามันเบนซิน 95 เป็นชนิดของนํ้ามันทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มาก
ทีส่ ุด ดังนัน้ เอสโซ่จะต้องรักษาและพัฒนาคุณภาพนํ้ามันของเบนซิน เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ุด
Price
- จากข้อ มูล ที่ไ ด้จากแบบสอบถามจะเห็นว่ าผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามคิดเห็นว่าราคา
นํ้ามันมีมาตรฐานเท่าๆกันทุกตรายีห่ อ้ อื่น ซึง่ ในส่วนของการตัง้ ราคาก็จะต้องอิงกับราคาตลาดโลก
หรือ การกําหนดจากทางภาครัฐ ………………………………………………………………
- จากการสํารวจข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
การทีส่ ถานีบริการนํ้ามันอยูบ่ ริเวณศูนย์การค้า ดังนัน้ ในส่วนของสถานีบริการนํ้ามันสาขาต่างๆของ
เอสโซ่ ควรจะมีการนํ าเอากลยุทธ์เ กี่ยวกับการหาพันธมิตรทางการค้าอืนๆเข้ามาใช้ เพื่อทําให้
สถานีบริการนํ้ามันของเอสโซ่มรี า้ นค้าหรือธุรกิจอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้ามากขึน้ ประกอบกับการ
ปรับปรุงพัฒนาร้านสะดวกซื้อไทเกอร์มาร์ท ซึ่งปกติจะเป็ นร้านสะดวกซื้อประจําสถานีบริการอยู่
แล้ว เพื่อเป็ นปจั จัยหนึ่งทีด่ งึ ดูดให้ผบู้ ริโภคเข้ามาใช้สถานีบริการนํ้ ามันเพิม่ ขึน้ ………………….
Promotion
- จากการก็บข้อมูลพบว่า โปรโมชันมี
่ การแจกนํ้ าดื่มฟรี เป็ นปจั จัยสําคัญที่สุดที่ทําให้กลุ่ม
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ตัว อย่ างเลือ กใช้ส ถานี บริก ารนํ้ า มันของเอสโซ่ ในส่ ว นนี้ เ อสโซ่ ค วรจะมีก ารออกกลยุ ทธ์ Sale
Promotion ในส่วนของการแจกของฟรีให้กบั ผูบ้ ริโภคเป็นประจําทุกเดือน หรืออาจเป็ น 2 เดือนครัง้
สําหรับโปรโมชันใหม่
่ ๆ เพื่อความเหมาะสมในเรือ่ งของต้นทุน สําหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตัว
ใหม่ทเ่ี อสโซ่กําลังทําร่วมกับเทสโก้ โลตัส คือ การได้รบั ส่วนลดในการเติมนํ้ามัน จากบัตรเครดิตที่
เอสโซ่ทาํ ร่วมกับเทสโก้ โลตัส นัน้ ผลสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญเป็ นลําดับตํ่าสุด ใน
ส่วนนี้ การทําโปรโมชันเพิ
่ ง่ จะออกสู่ตลาด ผูบ้ ริโภคจึงอาจยังมีการรับรูน้ ้อย เอสโซ่จงึ ควรจะมีการ
ใช้กลยุทธ์ Public Relations (PR) ในส่วนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทัง้ สื่อ
ออฟไลน์ และออนไลน์ อย่างที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของกลยุทธ์ Product ประกอบกับการร่วมมือกับ
เทสโก้ โลตัส เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปเพื
่
่อสร้างการรับรู้
ให้ก ับผู้บ ริโ ภคมากขึ้น …………………………………………………………………………………
People
- จากการสํารวจข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูข้ องพนักงานใน
การแนะนํ าสิง่ ต่างๆ อยู่ในลําดับที่ต่ําสุด ทางเอสโซ่ควรจะต้องมีการพัฒนาในส่วนนี้ เพราะธุรกิจ
บริการนัน้ พนักงานถือเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิง่ โดยเอสโซ่ควรจะมีการจัดอบรมให้ความรูแ้ ละแนว
ทางการปฏิบตั ิต่างๆให้กบั พนักงาน เพื่อสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
รวมถึงการเน้นให้พนักงานรักษาไว้ในเรื่องของการมีอธั ยาสัยดี และสุภาพเรียบร้อย ซึง่ ส่วนนี้เป็ น
ปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการสถานีน้ํามันของเอสโซ่…………………..
Physical
Evidence………………………………………………………………………………
- ในส่วนของด้านปจั จัยทางกายภายนอกนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการที่
สถานีบริการมีรา้ นสะดวกซือ้ อยูภ่ ายในสถานีน้ํามัน เป็ นส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้พวกเขาตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานีน้ํามันของเอสโซ่ ซึง่ ในส่วนนี้ เอสโซ่จะมีรา้ นสะดวกซือ้ ไทเกอร์มาร์ทรองรับอยู่แล้ว สิง่
ทีค่ วรทําต่อคือการพัฒนาและปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยหรือมีสนิ ค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ผูบ้ ริโภคได้มากทีส่ ุด สําหรับเรื่องของการมีแสงไฟสว่าง มีการติดป้ายชัดเจน มองเห็นได้ชดั นัน้
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับตํ่าสุด เอสโซ่ควรจะมีการนํ าเอากลยุทธ์การจัดการด้าน
ลักษณะทางกายภาพภายนอกมาใช้ โดยการบริหารในเรื่องของการปรับปรุงและเพิม่ เติมในส่วนนี้
เพื่อทําให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นสถานีบริการนํ้ ามันของเอสโซ่ได้ชดั เจนมากที่สุด…………….
Process
- ในด้านกระบวนการให้บริการนัน้ เอสโซ่ควรจะมีการเพิม่ กระบวนการในการให้บริการใน
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เรื่องของการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตให้มากขึน้ เพื่อเพิม่ ความสะดวกรวดเร็วให้กบั ผู้บริโภคมาก
ทีส่ ุด
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง: การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและ
ปจั จัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน - กรณีศกึ ษา บริษทั เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ………………………………………………………………………................
การศึก ษาครัง้ นี้ รูป แบบของการการวิจยั แบ่ ง เป็ น 2 ลัก ษณะ คือ การวิจยั เชิง พรรณนา
(Discriptive) และการวิจ ยั เชิงปริม าณ (Quantitative) …………………………………………
การวิจยั เชิงพรรณนา (Discriptive) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กร ทีแ่ สดงถึงวิสยั ทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ลักษณะการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากทาง Annual report, แบบฟอร์ม 56-1, เว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงการเก็บทัง้ จาก
เอกสารงานวิจยั ต่างๆ หลัก แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ข้อมูลของคู่แข่งขัน และข่าวสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องจากเวปไซค์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative) เครื่องมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้าง
ขึน้ มาจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการเก็บข้อมูลจํานวน 200
ชุ ด กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ใ ช้ บ ริก ารสถานี น้ํ า มัน โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ……………………………………………………………………
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยจะวิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาเป็ นค่า ร้อยละ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน โดยจะวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกมาเป็ น ค่ า ร้อ ยละ…………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ปจั จัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามัน ในส่วนนี้แต่ละ
คํ า ถามจะมีคํ า ตอบให้เ ลือ กตามระดับ ความสํ า คัญ ตามความคิด เห็น ของผู้ต อบแบบสอบถาม
หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว จะนํ ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นค่าสถิตใิ นการบรรยายเชิงพรรณนา
3

3
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4.1
สรุ ป ......................................................................................
ผลการวิ จัย ………….…………………..…………………………………………………...........
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์………………………………………………………
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาทัง้ หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง คือเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 70 และเพศหญิงรร้อยละ 30 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง
21-25 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุดจํานวน
80 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึง่ มีจาํ นวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.50 และมีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจาํ นวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการเลือกใช้ บริ การสถานี นํ้ามัน..................................................
ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้น้ํ ามันเบนซิน 95 มากที่สุด มีจํานวน 81 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.00 ส่วนใหญ่มคี ่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลีย่ อยู่ท่ี น้อยกว่า 3,000 บาท มากทีส่ ุด จํานวน 67
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 ในส่วนของสถานีบริกานํ้ ามันทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากทีส่ ุดคือ สถานี
นํ้ามัน ปตท จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.40 ซึง่ เฉลีย่ ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเติม
นํ้ามัน 5-6 ครัง้ ต่อเดือน มีจาํ นวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ...................................................
ส่วนที่ 3 ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ.............................................
ผลการวิจยั ในส่วนของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสําหรับปจั จัยทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผ่านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
กับเรื่องของคุณภาพของนํ้ ามันมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.83 ส่วนปจั จัยการสื่อสาร
การตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการนัน้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับเรื่องของการ
มีบริการเสริมครบครัน เช่น ล้างรถ เติมลม มากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.77 ส่วนปจั จัยการ
สื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ราคาของสถานี
บริการนํ้ ามันของเอสโซ่มมี าตรฐานเท่ากับสถานีบริการอื่นๆสถานี โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.84
ส่วนปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
กับเรือ่ งของการทีส่ ถานนีบริการนํ้ามันอยู่บริเวณศูนย์การค้ามากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.89
ปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของด้านพนักงานนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับเรื่องของการทีพ่ นักงานมีอธั ยาศัยดี สุภาพเรียบร้อย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ ( X ) =
3.78 ปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของลักษณะทางกายภาพ
นัน้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการที่ภายในสถานีบริการมีรา้ นสะดวกซื้อ มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.82
ปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดในด้านของการส่งเสริมการตลาดนัน้ กล่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับการแจกนํ้ าดื่มฟรีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.72…………………….
ในส่วนของการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณานัน้
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กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ทําให้ทราบถึงบริการหรือโปรโมชันใหม่
่ ๆของสถานีบริการนํ้ามันมากทีส่ ุด
คิดเป็ นค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.73 ส่วนการสื่อสารการตลาดผ่านเครือ่ งมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในเรื่องของ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรือสาธารณประโยชน์ การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทําให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อสถานีบริการ
นํ้ ามัน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.74..............................................................................
ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน้ พยว่ากลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ เสนอแนะว่า สถานีบริการควรจะปรับ
ลดหรือควบคุมราคาไม่ให้สงู มากกว่าในปจั จุบนั มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 30.5
4.2 สรุปวัตถุประสงค์ของการศึกษา……………………………………………………………….
- ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรและหน่ วยธุรกิ จของบริ ษทั เอสโซ่.................
กลยุ ท ธ์ ร ะดับ องค์ก ร..................................................................................
จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล ปฐมภูม ิแ ละทุ ติย ภู ม ิท่ีเ กี่ย วกับ องค์ก รตลอดจนภาพรวม
ทัง้ หมดของอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ในแต่ละทางเลือกแล้ว พบว่า แนวทางเลือกทีเ่ หมาะสมและ
ควรนํ ามาปฏิบตั ใิ นระดับองค์กรคือ กลยุทธ์เติ บโต (Growth Strategy) ซึง่ จะเป็ นการเติบโตโดย
การขยายการลงทุ น ที่เ พิ่ม ขึ้น ในส่ ว นของผลิต ภัณ ฑ์แ ละการขยายการผลิต ไปยัง ต่ า งประเทศ
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ.............................................................................................
กลยุทธ์ธุรกิจจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ เร่งรุกบุกเร็ว (Aggressive)
และกลยุ ทธ์ ตัง้ รับปรับตัว (Turnaround) ด้ว ยการศึก ษาและเรีย นรู้เ พื่อ ความชํานาญในการ
ดําเนินธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษทั เอ็กซอนโมบิลมากเกินไป พร้อมกับการร่วมมือกับพันธมิตร
อื่นๆเพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ธุรกิจ รวมถึงการลงทุนเพิม่ เติม
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ ……………….…………………………………………………………......
กลยุทธ์ระดับหน้าทีต่ อ้ งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ทีก่ ําหนดทิศทางให้มกี าร
ขยายตัว และเติบโตขึ้น ประกอบกับกลยุทธ์ระดับหน้ าที่ใ นส่ ว นของกลยุทธ์เ ร่ง รุก บุ ก เร็ว เพื่อ
สามารถทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเต็มที่ ซึง่ จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทีด่ ี
ขึน้ และแนวโน้มการใช้น้ํามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน ปี2554 ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ของธุรกิจนํ้ามัน
โดยกลยุทธ์ระดับหน้ าที่ คือ กลยุทธ์ก ารแบ่ งส่ ว นตลาด โดยใช้เ กณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ในการ
เลือกใช้น้ํามันเบนซิน กลยุทธ์ตลาดเป้าหมายคือ กลยุทธ์ตลาดแตกต่างและตําแหน่ งผลิตภัณฑ์คอื
ราคาและคุณภาพ นอกจากนี้แล้วใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางจัดจําหน่ าย การส่งเสริมการตลาด พนัก กงาน กระบวนการบริการ ลัก ษณะทาง
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กายภาพ สําหรับผลิตภัณฑ์น้ํ ามัน บริษทั ควรรักษาคุณภาพ เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความมันใจ
่
…..
- ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามัน.....
จากการศึกษาโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (7p) เพื่อวิเคราะห์ถงึ ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค สามารถจําแนกได้แต่ละด้าน ดังนี้.................................................
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คุณภาพของนํ้ ามันเป็ นปจั จัยสําคัญที่สุดที่ทําให้กลุ่มตัวอย่าง
ตัดสินใจในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามันนัน้ ๆ......................................................................
- ด้านกระบวนการ (Process) เรือ่ งของความถูกต้องในการให้บริการ เป็ นสิง่ ทีก่ ลุ่มตัวอย่าง
มีร ะดับ ความเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด …………………………………………………………………….
- ด้านราคา (Price) พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าราคาของสถานีบริการนํ้ ามันของเอสโซ่มรี าคา
มาตรฐานเท่ากับสถานีบริการนํ้ ามันอื่นๆ ทัง้ นี้เนื่องจากการกําหนดราคานํ้ ามันของแต่ ละสถานี
บริการนัน้ ส่วนใหญ่ก็จะอิง กับราคานํ้ ามันตลาดโลกหรือขึ้นอยู่กบั การกํ าหนดหรือนโยบายจาก
ภาครัฐ ………………………………………………………………………................................
- ช่องทางจัดจําหน่ าย (Place) พบว่า การทีส่ ถานีบริการนํ้ามันอยู่ในศูนย์การค้าคือปจั จัยที่
ทําให้ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้สถานีบริการนัน้ ๆ…………………………………………………………
- ด้านพนัก งาน (People) พบว่ า การที่พ นัก งานมีอ ัธ ยาศัยที่ด ี สุ ภ าพเรียบร้อ ย ในการ
ให้บริการ เป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้ผบู้ ริโภคเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evident) พบว่า การทีส่ ถานีบริการนํ้ ามันมีการติด
ป้ายชัดเจน สามารถมองเห็นได้ชดั เจน เป็ นปจั จัยที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกใช้สถานี
บริก ารนํ้ ามัน…………………………………………………………………………………………….
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า การสะสมแต้มเพื่อใช้เป็ นส่วนลด เป็ น
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสนใจมากทีส่ ุด.................................................
ในส่วนของการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดด้าน การโฆษณา นัน้ จะ
เป็ น ประโยชน์ ทํ า ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งทราบถึง บริก ารใหม่ร วมถึง โปรโมชัน่ ใหม่ ๆ ของเอสโซ่ ด้ว ย
ในส่วนของการสื่อสารการตลาดผ่านเครือ่ งมือสื่อสารทางการตลาดด้าน การประชาสัมพันธ์
นัน้ จากการทีเ่ อสโซ่มกี ารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์
การอนุ รกั ษณ์สงิ่ แวดล้อมนัน้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อสถานี
บริการนํ้ามัน
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4.3 สรุปประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั ………

………………………………………………….

ระยะสัน้ ...………………………………………………………………………………………….
- ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามัน......................
ในส่วนของการตลาดด้านส่วนผสมทางการตลาดนัน้ พบว่าส่วนผสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดนัน้ เป็ นส่วนทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นทีม่ ากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่
ที่ 3.78 ซึง่ ตรงกับการศึกษาของ นางสาว นรนัดดา ชัยมงคล ทีศ่ กึ ษาเรื่อง ปจั จัยทางการสื่อสาร
การตลาดที่ม ีอิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้บริก ารสถานี บ ริก ารนํ้ ามัน ของผู้ข บั ขี่ร ถยนต์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ว่า การมีโปรโมชันต่
่ างๆจะดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกใช้สถานีบริการมากขึน้ และ
รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพภายนอก โดยมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 3.73 …………………………
- ทําให้ ทราบถึงสถานการณ์ และภาวการณ์ แข่งขันของธุรกิ จในปั จจุบนั โดยใช้ โมเดล
ของ Porter’s Five forces สามารถสรุปได้ ดงั นี้ ..............................................................
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันทีจ่ ะเข้ามา (Threat of potential competitors)

สูง

คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Competition Among Established
Companies)
อํานาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of buyers)



อํานาจต่อรองของผูข้ าย (Bargaining Power of Buyers)



อุปสรรคจากสินค้าทดแทน ( The Threat of Substitutes Products )

ตํา่





ร ะ ย ะ ก ล า ง ง ……………………………………………………………………………………
- ใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ให้กบั องค์กร ธุรกิ จ และฝ่ ายการตลาดของ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับพฤติ กรรมหรือปั จจัยต่ างๆที่ มีผลต่ อการเลือกใช้ สถานี บริ การ
นํ้ ามัน ของผู้บริ โ ภค .................................................................................................
จากการศึกษา พบว่ากลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมของบริษทั เอสโซ่ ในสถานการณ์ปจั จุบนั สามารถ
แบ่ ง ได้ด ังนี้ ..............................................................................................................
กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growt Strategy) ซึง่ ทางองค์กรควร
จะลงทุนเพิม่ นส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภท ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมแี นวโน้มการใช้
เพิม่ มากขึน้ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศตามความต้องการใช้
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พลั ง งาน..............................................................................................
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ โดยกลยุทธ์ธุรกิจจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ เร่งรุก
บุกเร็ว (Aggressive) เพื่อตอบสนองกับแนวโน้ มการใช้พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ร่วมกับกลยุทธ์ ตัง้ รับ
ปรับตัว (Turnaround) เพื่อลดความเสีย่ งในเรือ่ งของการพึง่ พาบริษทั เอ็กซอนโมบิล มากเกินไป
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ โดยใช้ กลยุทธ์ การกําหนดส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับ
กลยุทธ์การตลาดด้านส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) โดยเน้นกลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริม
การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ด้าน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อทําให้ผู้บริโภครับรูถ้ งึ โปรโมชันหรื
่ อบริการใหม่ๆ และเป็ นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั บริษทั ..............................................................................................
ระยะยาว………………………………………………………………………………………….
- เพื่อให้ บริ ษัทมียอดขายที่ เพิ่ มขึ้น และเพิ่ มความสามารถในการทํากําไร...............
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ทัง้ หน่ วยขององค์กร หน่ วยธุรกิจ และระดับหน้าที่
สามารถที่จะนํ าเอากลยุทธ์ของแต่ละระดับไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็สามารถที่จะทําให้
ปญั หาในเรื่องของผลกําไรทีล่ ดลงหมดไปได้ในระยะยาว ซึง่ จะทําให้สามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของธุรกิจและความยังยื
่ นขององค์กรได้……………………………………………….
4.4 อภิ ปรายผล………………………………………………………………………...................
จากการศึก ษาและวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัง้ จากการสํ ารวจข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม (Survey
Research) และข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารในสื่อต่างๆ รายงายประจําปี หรือ
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ ดังนี้..............................................................
ระดับองค์กรคือ กลยุทธ์เติ บโต (Growth Strategy) ซึง่ จะเป็ นการเติบโตโดยเน้นการ
ขยายการลงทุ น ที่ เ พิ่ม ขึ้น ในส่ ว นของผลิต ภัณ ฑ์ แ ละการขยายการผลิต ไปยัง ต่ า งประเทศ
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ โดยกลยุทธ์ธุรกิจจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ เร่งรุก
บุกเร็ว (Aggressive) และ กลยุทธ์ ตัง้ รับปรับตัว (Turnaround) เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและ
ลดความเสี่ยงลง...............................................................................................................
กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ หน้ าที่ โดยใช้ กลยุ ท ธ์ การกํา หนดส่ ว นแบ่ ง การตลาด ซึ่ ง
ประกอบด้วย การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์
ประกอบกับกลยุทธ์การตลาดด้านส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย
ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่จําหน่ า ย การส่ ง เสริมการตลาด พนัก งาน กระบวนการบริก าร และ
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ลัก ษณะทางกายภาพ................................................................................................
ทัง้ นี้ ในการนํ ากลยุทธ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้นัน้ ในการปฏิบตั จิ ริงนัน้ อาจไม่สามารถนํ าเอากล
ยุท ธ์ต ามทฤษฎีไ ปใช้ไ ด้ต รงตามที่กํ า หนด แต่ จ ะต้อ งมีค วามยืด หยุ่น สามารถปรับ ให้เ ข้า กับ
สถานการณ์ ข องความเป็ น จริง ได้ เพื่อ ที่จ ะทํ า ให้ก ารปฏิบ ัติง านเกิด ประสิท ธิภ าพมากที่สุ ด
4.5 ข้อจํากัดในการศึกษา
1. ข้อจํากัดในการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหาร เนื่องจากข้อมูลบางส่วนผูบ้ ริหารมีความเห็นว่าเป็ น
ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้กบั บุคคลภายนอกได้...................................................
2. ข้อมูลทีเ่ ป็ นทุตยิ ภูม ิ ค่อนข้างมีจาํ กัด เนื่องจากช่วงเวลาทีเ่ ก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือนนัน้
มีขอ้ มูลทีเ่ ชื่อถือได้จากสื่อต่างๆค่อนข้างน้อย…………………………………………………………
3. เนื่องจากข้อจํากัดในเรือ่ งของเวลา จึงทําให้การเก็บจํานวนแบบสอบถามได้ค่อนข้างน้อย
4.6 ข้อเสนอแนะด้านการตลาด …………………………………………………………………..
1. บริษทั ควรนําแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจ หน้าที่ ไปกําหนดวางแผนกลยุทธ์ทงั ้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาวตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ควรทําตามแผนการปฏิบตั กิ าร (Action Plan)…………………………
2. ในการวางกลยุทธ์ต่างๆสําหรับการจัดทําโปรโมชัน่ ควรจะมีการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคให้ได้
ปริมาณทีม่ ากและถูกต้องทีส่ ุด
เพื่อจะทําให้สามารถรับรูถ้ งึ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมหรือปจั จัย
ต่างๆทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการสถานีน้ํามันของผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อการวางกลยุทธ์จะได้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
3. การกําหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความชัดเจนทีส่ ุด ซึง่ จะทําให้สามารถทีจ่ ะเลือกกล
ยุทธ์หรือแผนการตลาดมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพจากกลยุทธ์หรือแผนการ
ตลาดมากทีส่ ุด
4. แผนการปฏิบตั งิ าน (Action plan)
ดูภาคผนวก ฉ………………………………….
4.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป………………………………………………………….
1. เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดนํ้ามันค่อนข้างรุนแรง การศึกษาในครัง้ ต่อไป ควรจะมี
การศึกษาข้อมูลของคู่แข่งเพื่อสามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบ และจะเป็นประโยชน์ซง่ึ จะทําให้
การวางกลยุทธ์ให้กบั ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. โครงสร้างคําถามเชิงลึก (แบบสัมภาษณ์) ควรให้มคี าํ ถามทีอ่ ยูใ่ นกรอบทีเ่ หมาะสม เพื่อจะ
ทําให้ผบู้ ริหารสามารถให้คาํ ตอบได้มากทีส่ ุด…………………………………………………………
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3. ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การเก็บข้อมูลควรจะให้
กว้างขึน้ โดยการเก็บข้อมูลจากประชากรต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายและครอบคลุม
มากขึน้ รวมถึงแบบสอบถามควรจะมีการใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับการศึกษาหรือ
ระดับประชากรเป้าหมาย
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการเก็บ ข้ อ มูล ปฐมภูมิ จ ากการวิ จ ยั เชิ ง ปริ ม าณ........................................................ป......
ั ๊ ้ ามัน บริษัทเอสโซ่ ....................................................
เรื่อง ปจั จัย พฤติก รรมและทัศนคติของผู้บริโ ภคต่ อธุ รกิจค้าปลีก ปมนํ
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี้ จัดทําขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึ่งของการทําวิจยั เรือ่ ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปจั จัย
ทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อ การเลือกใช้สถานีบริก ารนํ้ ามัน - กรณีศ ึกษา บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หลัก สูต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผูจ้ ดั ทําจึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อ ให้ตรงตามความเป็ นจริง
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ในความร่วมมือ
ผูจ้ ดั ทํา
คําชีแ้ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ในช่องสีเ่ หลีย่ มหน้าข้อมูลทีต่ รงตามความเป็ นจริงของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทัวไปขอผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

 1. ตํ่ากว่า 20 ปี

 2. 21 - 25 ปี

 3. 26 – 30 ปี

 4. 31-35 ปี

 5. 36 – 40 ปี

 6. มากกว่า 40 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. ปวช. / อนุ ปริญญา

 3. ปริญญาตรี

 4. สูงกว่าปริญญาตรี

 1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 2. ลูกจ้าง

 3. ธุรกิจส่วนตัว

 5. นักเรียน นิสติ นักศึกษา

4. อาชีพ

 6. อื่นๆ โปรดระบุ.............

5. รายได้ต่อเดือน
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 1. ตํ่ากว่า 10,000 บาท

 2. 10,000 – 20,000 บาท

 3. 20,001 – 30,000 บาท

 4. 30,001 – 40,000 บาท

 5.40,001 – 50,000 บาท

 6. มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป

ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการใช้สถานี บริ การนํ้ามันของผูต้ อบแบบสอบถาม
ั บนั รถทีท่ ่านใช้เป็ นประจําเติมนํ้ามันชนิดใด
6. ในปจจุ
 1. เบนซิน 91

 2. เบนซิน 95

 3. แก๊สโซฮอล์ 91

 4. แก๊สโซฮอล์ 95

 5. อื่นๆ ……
ั บนั ท่านเลือกเติมนํ้ามันจากสถานีบริการใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
7. ปจจุ
 1. ปตท

 2. เชลล์

 3. เอสโซ่

 4. บางจาก

 5. คาลเท็กซ์

 6. เจ็ท

 7. ปิโตรนาส

 8. อื่นๆ โปรดระบุ……………..

8. ความถีใ่ นการเติมนํ้ามันรถทีท่ ่านใช้เป็ นประจําหนึ่งคันโดยเฉลีย่ ต่อเดือนกีค่ รัง้
 1.1-2 ครัง้

 2. 3-4 ครัง้

 3. 5-6 ครัง้

 4. มากกว่า 6 ครัง้

9. ค่าใช้จ่ายในการเติมนํ้ามันรถทีท่ ่านใช้เป็นประจําหนึ่งคันโดยเฉลีย่ ต่อเดือนเท่าไหร่
 1. น้อยกว่า 3,000 บาท

 2. 3,000 – 5,000 บาท

 3. 5,001-7,000

 4. มากกว่า 7,000 บาท
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ส่วนที่ 3: ปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูต้ อบแบบสอบถาม
10.กรุณาใส่เครือ่ งหมาย ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด

ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการนํ้ามันเอสโซ่
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ตรายีห่ อ้ มีชอ่ื เสียง เป็นทีย่ อมรับ
ภาพพจน์ทด่ี ขี องบริษทั เกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม
นํ้ามันมีคุณภาพ
ด้านกระบวนการ (Process)
บริการรวดเร็ว ถูกต้อง
บริการเสริมครบครัน เช่น เช็ดกระจก เช็ครถ เป็ นต้น
สามารถเลือกซื้อนํ้ามันโดยจ่ายเป็นเครดิตการ์ดได้
ด้านราคา (Price)
ราคาถูกกว่าสถานีบริการอื่นๆ
ราคาทีป่ ้ ายหน้าสถานีบริการตรงกับราคาจริง
ราคามาตรฐานเท่ากับสถานีบริการอื่นๆ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
สถานีบริการตัง้ อยูต่ ดิ ถนนใหญ่
สถานีบริการอยู่ใกล้บา้ น
สถานีบริการอยู่ใกล้ทท่ี าํ งาน
สถานีบริการตัง้ อยู่ใกล้ศนู ย์การค้า
ด้านพนักงาน (People)
พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย
พนักงานมีอธั ยาศัยดี
พนักงานมีความตรงต่อเวลา
ด้านลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก (Physical Evidence)
มีรา้ นสะดวกซือ้
มีรา้ นอาหาร
การจัดตกแต่งภายในร้าน
ห้องนํ้าสะอาด มีบริเวณกว้างขวาง
ด้านการส่งเสริ มการตลาด(Promotion)
โปรโมชันลดราคาสิ
่
นค้าจากร้านสะดวกซื้อไทเกอร์มาร์ท
โปรโมชันแจกนํ
่
้าดืม่ ฟรี
ส่วนลดจากบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส
-การโฆษณา(Advertise)
โฆษณามีความน่าสนใจ สือ่ ถึงสารทีจ่ ะส่งให้ผบู้ ริโภคได้อย่างชัดเจน
เป็นโฆษณาทีส่ ามารถจดจําได้ในระยะเวลาทีส่ นั ้

มากทีส่ ุด
5

ระดับความคิ ดเห็น
มาก
ปานกลาง
4
3

น้อย
2

น้อยทีส่ ุด
1
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ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการนํ้ามันเอสโซ่
ข่าวสารการตลาดทีไ่ ด้รบั จากการโฆษณามีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
เสนอข่าวสารเกีย่ วกับสถานีบริการนํ้ามันอย่างต่อเนื่อง
มีก ารประชาสัม พัน ธ์ เ กี่ย วกับ การจัด กิจ กรรมเพื่อ สัง คมหรือ
สาธารณประโยชน์ การอนุ รกั ษณ์สงิ่ แวดล้อม ทําให้เกิดภาพลักษณ์
ทีด่ ตี ่อสถานีบริการนํ้ามัน

มากทีส่ ุด
5

ระดับความคิ ดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
4
3
2

11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบพระคุณทีใ่ ห้ความกรุณาร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

น้อยทีส่ ุด
1
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ตาราง 3.4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 - 35 ปี
36 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมตอนปลาย
ปวช. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน นิสติ นักศึกษา
อื่นๆ
รวม
รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จํานวน
140
60
200

ร้อยละ
70.00
30
100.00

69
61
38
6
12
200
จํานวน
42
65
80
13
200
จํานวน
41.
20
61
60
18
200
จํานวน
14
61
85
33
7
200

34.50
30.50
19.00
3.00
6.00
100.00
ร้อยละ
21.00
32.50
40.00
6.50
100.00
ร้อยละ
20.50
1.0
30.50
30.00
9.00
100.00
ร้อยละ
7.00
30.50
42.50
16.50
3.50
100.00
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ตาราง 3.5 พฤติ กรรมในการเลือกใช้บริ การนํ้ ามันของผู้บริ โภค
ประเภทนํ้ามันที่เลือกใช้
เบนซิน 91
เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล์ 91
แก๊สโซฮอล์ 95
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า 3,000 บาท
3,000 – 5,000 บาท
5,001-7,000 บาท
มากกว่า 7,000 บาท
รวม
สถานีบริการนํ้ามัน
ปตท
เชลล์
เอสโซ่
บางจาก
คาลเท็กซ์
เจ็ท
ปิโตรนาส
อื่นๆ
รวม
ความถี่ในการเติ มนํ้ามัน
1-2 ครัง้
3-4 ครัง้
5-6 ครัง้
มากกว่า 6 ครัง้
รวม

จํานวน
20
81
32
52
15
200
จํานวน
121
67
12
0
200
จํานวน
122
61
112
52
26
67
7
33
480
จํานวน
53
54
63
30
200

ร้อยละ
7.00
35.00
11.50
23.40
23.10
100.00
ร้อยละ
60.50
33.50
6.00
0.00
100.00
ร้อยละ
25.40
12.70
23.30
10.80
5.40
14.00
1.50
6.90
100.00
ร้อยละ
26.50
27.00
31.50
15.00
100.00
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ตารางที่ 3.6 การสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ด้านผลิ ตภัณฑ์

X

S.D.

ตรายีห่ อ้ มีชอ่ื เสียง เป็ นทีย่ อมรับ

3.70

.624

ภาพพจน์ของบริษทั เกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม สร้างความ
น่าเชือ่ ถือให้กบั สถานี

3.47

.801

นํ้ามันมีคุณภาพ

3.83

รวม

ระดับความ
คิ ดเห็น

ลําดับ

มาก

2

มาก

3

.863

มาก

1

3.67

.763

มาก

มีความถูกต้องในการให้บริ การ

3.51

.680

มาก

2

มีการให้บริ การด้านบัตรเครดิ ตในการซื้อ

3.24

.700

ปานกลาง

3

มีบริ การเสริ มครบครัน เช่น ล้างรถ เติ มลม เป็ นต้น

3.77

.846

มาก

1

รวม

3.51

.742

มาก

ราคาถูกกว่าสถานีบริการอืน่ ๆ

3.64

.695

มาก

2

ราคาป้ายหน้าสถานีบริการตรงกับราคาจริง

3.42

.641

มาก

3

ราคามาตรฐานเท่ากับสถานีบริการอืน่ ๆ

3.84

.720

รวม

3.63

.685

ด้านกระบวนการ

ด้านราคา

1
มาก

75
(ต่อ)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย

ระดับความ

X

S.D.

สถานีบริการอยู่บนเส้นทางทีท่ ่านเดินทางเป็ นประจํา

3.80

.709

มาก

3

สถานีบริการอยู่ใกล้บา้ น

3.19

.695

ปานกลาง

4

สถานีบริการอยู่บริเวณศูนย์การค้า

3.89

.742

มาก

1

มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง สะดวก

3.97

.549

มาก

2

รวม

3.71

.674

มาก

พนักงานมีความรูใ้ นเรือ่ งของการให้คาํ แนะนําในสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการ
สอบถาม

3.59

.797

มาก

3

พนักงานมีอธั ยาศัยดี สุภาพเรียบร้อย

3.78

.724

มาก

1

พนักงานมีความตรงต่อเวลา

3.71

.647

มาก

2

รวม

3.69

.723

มาก

ห้องนํ้ามีความสะอาด พืน้ ที่กว้างขวาง

3.69

.968

มาก

2

มีร้านสะดวกซื้อภายในสถานี บริ การ

3.82

.728

มาก

1

มีแสงไฟสว่าง มีการติ ดป้ ายชัดเจน มองเห็นได้ชดั

3.67

.708

มาก

3

รวม

3.73

.801

มาก

คิ ดเห็น

ลําดับ

ด้านพนักงาน

ด้านลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก

76
(ต่อ)

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

ระดับความ

X

S.D.

การได้รบั ส่วนลดจากบัตรเครดิตทีเ่ อสโซ่ทาํ ร่วมกับเทสโก้ โลตัส

3.65

.789

มาก

3

มีการแจกนํ้าดืม่ ฟรี

3.98

.863

มาก

1

มีสนิ ค้าลดราคาบางรายการในร้านไทเกอร์มาร์ท ดึงดูดให้เข้ามาใช่
บริการ

3.72

.748

มาก

2

รวม

3.78

.80

มาก

3.68

0.792

มาก

2

-เป็ นโฆษณาที่สามารถจดจําได้ในระยะเวลาที่ สนั ้

3.64

0.758

มาก

4

-โฆษณาทําให้ทราบถึงบริ การหรือโปรโมชันใหม่
่
ๆ

3.73

0.826

มาก

1

3.65

0.764

มาก

3

3.67

0.785

มาก

-เสนอข่าวสารเกีย่ วกับสถานีบริการนํ้ามันอย่างต่อเนื่อง

3.71

0.859

มาก

2

-มีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ การอนุ รกั ษณ์สงิ่ แวดล้อม ทําให้เกิดภาพลักษณ์
ทีด่ ตี ่อสถานีบริการนํ้ามัน

3.74

0.874

มาก

1

เฉลี่ย

3.72

0.866

มาก

คิ ดเห็น

ลําดับ

ด้านการโฆษณา (Adverties)
-โฆษณามีความน่ าสนใจ สื่อถึงสารที่จะส่งให้ผบ้ ู ริ โภคได้อย่าง
ชัดเจน

-ข่าวสารการตลาดที่ได้รบั จากการโฆษณามีประโยชน์ ต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ
เฉลี่ย
ด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
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การศึกษาข้อมูลทุ ติยภูมิ…………………………………………………………………………………………………………………
-นายโรเบิรต์ ไมเคิล คูเปอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) ได้แถลงข่าว ซึ่งมีรายเนื้อหาคือเอสโซ่ได้มกี าร
ลงทุนกว่า1.3หมืน่ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงคุณภาพโรงกลันนํ
่ ้ ามันทีศ่ รีราชาเพื่อให้เป็ นไปตามกฏระเบียบของรัฐบาล (หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 กรกฎาคม 2553) ………………………………………………………………………………………………
ซึง่ จากจากข้อมูลนี้ จะเห็นว่าทางเอสโซ่ได้มกี ารรับมือและตอบสนองในเรื่องของข้อกฏหมายหรือกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม โดยทีร่ ฐั บาลได้กาํ หนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ ามันเชื้อเพลิงขึน้ ใหม่โดยกําหนดให้ปรับลดปริมาณกํามะถันและสาร
เบนซีนในนํ้ามันเบนซิน และปรับลดปริมาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซลซึง่ บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีก่ ําหนด เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษทั ในกรณีทโ่ี รงงานเกิดไม่ได้คุณภาพขึน้ มา ซึ่งนอกจากบริษทั จะเสียภาพลักษณ์แล้ว ยังจะส่งผล
ให้ผบู้ ริโภคขาดความเชื่อมันต่
่ อสินค้าด้วย…………………………………………………………………………………………………
-การแถลงข่าวถึงอันดับเครดิตของเอสโซ่ ซึง่ ยังคงอยู่ในอันดับ A+ คงทีจ่ ากเดิม โดยการสามารถรักษาอันดับเครดิตเอาไว้ได้
ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลงานของบริษทั ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในธุรกิจ (มติชนออนไลน์ วันที่ 10 เมษายน 2552)...............................
แนวโน้ มอัน ดับเครดิต ที่ คงที่ สะท้อ นถึงการคาดการณ์ ว่ าบริษัท จะสามารถรักษาสถานะที่แ ข็งแกร่ งทัง้ ในส่ ว นของผล
ประกอบการและการตลาดในธุรกิจปิ โตรเลียมในประเทศไทยเอาไว้ได้ รวมทัง้ บริษทั จะสามารถดํารงสภาพคล่องให้เพียงพอและ
รักษาฐานะทางการเงินให้อยู่ในระดับทีด่ ี เพื่อรองรับกับการเปลีย่ นแปลงหรือการลงทุนเพิม่ ในอนาคตได้......................................
-นายมงคลนิมติ ร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจ้ ดั การฝา่ ยกิจกรรมองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) และนายเข็มชาย โอสถาพันธุ์ นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินสนับสนุ น รวมทัง้ นํ้ าดื่ม และสิง่ ของจําเป็ น ให้แก่
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผูช้ ่วยเลขาธิการฯฝ่ายการจัดหารายได้ และ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานจัดหารายได้ สภากาชาด
ไทย เพื่อ ใช้ในการแจกจ่ายให้ก บั ประชาชนและครอบครัว ที่ประสบภัย นํ้ าท่ ว มในพื้นที่ต่ างๆ ของประเทศ (กรุ งเทพธุ ร กิจ 18
พฤษภาคม 2553).....................................................................................................................
จากข้อมูลถือเป็ นกลยุทธ์ทช่ี ่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร เพื่อให้องค์กรเป็ นทีย่ อมรับในสังคมและเป็ นทีน่ ่ าเชื่อถือ
และเกิดภาพลักทีด่ แี ก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรจะนําไปสู่การเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภคและจะนําไปสู่ความจงรักภักดี
ต่ อ แบรนด์ไ ด้ใ นอนาคต……………………………………………………………………………………………………………………
-บริษทั เอสโซ่เปิ ดแถลงข่าวเปิ ด ศูนย์โมบิลเพิม่ อีก 1 สาขา ซึ่งเป็ นบริการเกี่ยวกับการให้บริการบํารุงรักษารถยนต์แก่ลูกค้า
ด้วยมาตรฐานระดับโลก รวมถึงการให้บริการด้วยความเป็ นมืออาชีพ และเลือกทีต่ งั ้ ทีล่ กู ค้าเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย ซึง่ ถือ
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทีใ่ ห้บริการเสริมแก่ลกู ค้านอกเหนือจากการขายนํ้ามัน ทําให้ลูกค้ามีความสะดวกยิง่ ขึน้ ส่งผลต่อยอดขาย
ของบริษที ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (bangkokbiznews.com) 4 มิถุนายน 2553).................................................
ข้อมูลเกีย่ วกับ การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ทีค่ ํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ ในระดับใกล้และไกล หรือ
เรียกว่า Corporate Social Responsibility (CSR) (รายงานประจําปี 2553)……………………………………………………………
1.พัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ น……………………………………………………………………………………………………………

บริษทั ให้การสนับสนุ นโครงการต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้ชุมชนพัฒนาและเติบโตได้ดว้ ยตนเอง อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาอย่างยั ่งยืน
ทัง้ การก่อสร้างถาวรวัตถุการให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาความเป็ นอยู่ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนท้องถิน่ ให้ดขี น้ึ บริษทั ได้
สนับสนุ นการเผยแพร่กจิ กรรมต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร ภายใต้มลู นิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัน
เป็นโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดงานแสดงนิทรรศการ “ชื่น
ชมนานาศิลปาชีพไทย” ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาฝีมอื แรงงาน อาชีพ และเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็ นที่
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รูจ้ กั แพร่หลาย ซึง่ เป็นการสร้างรายได้ และยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวบ้านทีย่ ากจนให้ดขี น้ึ อีกทัง้ ยังเป็ นการอนุ รกั ษ์และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยงยื
ั่ น
2. พัฒนาการศึกษาก้าวไกล
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน อันเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยผลักดัน
ประเทศไทยให้กา้ วไกลต่อไป
3. พิ ทกั ษ์รกั ษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะจัดหาพลังงานเพือ่ ช่วยพัฒนามาตรฐานการดํารงชีวติ ของคนไทยอย่างยังยื
่ น โดยยึดมันและ
่
ปฎิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มีส่วนร่วมและผลักดันกิจกรรมต่างๆมากมาย เพือ่ ให้ความรูแ้ ละปลูก
จิตสํานึกแก่เยาวชน ชุมชน และบุคคลทัวไป
่ ให้ช่วยกันปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบของ
โรงกลันนํ
่ ้ ามันเอสโซ่ศรีราชา ตลอดจนท้องถิน่ อื่นๆ ทัวประเทศ
่
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ภาคผนวก ฉ
ตาราง แสดงแผนการดําเนินงานทางการตลาด (Action Plan) สําหรับปี 2555
กิ จกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

งบประมาณ (ล้านบาท)

ด้านผลิ ตภัณฑ์
ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันเบนซิน

10

กิ จกรรมส่งเสริ มการขาย
โปรโมชั ่นของแถม

10

ส่วนลดจากบัตรเครดิตโดยทําร่วมกับพันธมิตรทางการค้า

15

ส่วนลดรายการสินค้าจากร้านไทเกอร์มาร์ท

10

การพัฒนา
ปรับปรุง/ขยายสถานีบริการ/ห้องนํ้า/ร้านไทเกอร์มาร์ท

50

จัดอบรมพนักงาน

5

ปรับปรุงเวปไซต์

1

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สือ่ โทรทัศน์ ช่อง 3/5/7/9

20

สือ่ วิทยุ

5

สือ่ นิตยสารความรูค้ อื ประทีป

5

มอบทุนการศึกษาให้นิสติ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

10

สนับสนุนการประกวดโครงการ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

5

มอบฝากระป๋องนํ้ามันให้มลู นิธขิ าเทียมฯ

5

การประเมิ นผลและการควบคุม
วัดจํานวนผูใ้ ช้บริการ

1

การทบทวนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานประจําปี

1
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ภาคผนวก ช
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ
ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชือ่ ย่อ

:

ESSO

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบกิจการโรงกลันปิ
่ โตรเลียม และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมทัง้ การผลิต
และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ

เลขทะเบียนบริษทั

:

0107539000073

ทุนจดทะเบียน

17,110,007,246.71 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุน้

ทุนชําระแล้ว

17,075,181,200.40 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุน้

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

:

02 262-4000

โทรสาร

:

02 262-4800

เว็บไซต์

:

www.esso.co.th

โทรศัพท์

:

02 262-4788

E-mail

:

essoIR@exxonmobil.com

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

81
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

82
แผนภูมิต่อไปนี้ แ สดงถึงโครงสร้ างการถือหุ้น ในบริ ษัทต่ าง ๆ ที่ บริ ษัทฯ ถื อหุ้นไม่ว่ าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

83
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายโรเบิรต์ ไมเคิล คูเปอร์
นางพรธิดา บุญสา
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมติ ร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศกั ดิ ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นายคุรุจติ นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ ์ เทียมประเสริฐ

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / ประธานคณะกรรมการประเมิน ผลงาน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ.............................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มคี ุณสมบัติและประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องทีจ่ ะช่วยพัฒนาและกําหนดทิศทาง
ธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง
และกระบวนการสอบทาน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ และการตัดสินใจทีส่ มเหตุสมผล
พัฒนาการที่ สํา คัญ .........................................................................................................................................
พัฒนาการที่สําคัญที่ผ่ านมาของบริษัท ฯ สามารถสรุ ปโดยสังเขปได้ดงั นี้ .............................................................
ปี 2535
- กระทรวงการคลังเข้าถือหุ้นในบริษทั ฯ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 12.5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2535..............................
ปี 2539
- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ช่อื ว่ า “บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539……………………………………………………………………………
- บริษัทฯ ได้ก่ อ สร้า งหน่ ว ยผลิต ยางมะตอยนํ้ า ในบริเวณคลัง ศรีร าชาแล้ว เสร็จ สมบูร ณ์ ในเดือ นพฤษภาคม
ปี 2540
- บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียในช่วงปี 2540 และปจั จัยสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่เอื้อ
ประโยชน์ ต่ออุ ตสาหกรรมเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงกลันนํ
่ ้ ามันรายอื่น ๆ ในประเทศไทย ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่รฐั บาลได้
ประกาศเปลีย่ นระบบเงินตราต่ างประเทศเป็ นแบบลอยตัว บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่รบั รู้แล้วและยังไม่ได้รบั รูจ้ ากอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ า งประเทศสํ า หรับ หนี้ ส ิน ในสกุ ล ดอลลาร์ ส หรัฐ จากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วเป็ น จํ า นวน 15,500 ล้ า นบาท
- ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 คลังศรีราชาได้รบั ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 ในด้าน
กระบวนการผลิตการติดตัง้ และบริการผลิตภัณฑ์ยางมะตอยจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.)
ปี 2541
- วันที่ 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราครุฑแก่บริษทั ฯ ให้
5

5

84
เป็ น บริ ษั ท ที่ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทยโดยได้ ร ับ พระบรมราชา-นุ ญ าต..........................................
- บริษัทฯ เริม่ การก่ อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ข้นึ ในบริเวณโรงกลันนํ
่ ้ ามันเอสโซ่ ศรีร าชา......................................
ปี 2542
- จากการทีบ่ ริษทั ฯ ต้องมีภาระหนี้สนิ เป็ นจํานวนมากอันเป็ นผลมาจากการประกาศเปลีย่ นระบบเงินตราต่างประเทศเป็ น
แบบลอยตัวของรัฐบาลในปี 2540 และผลกระทบทีต่ ่อเนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ในระหว่างปี 2542 ถึงปี 2544 บริษทั ฯ จึงได้ออก
ตั ๋วสัญญาใช้เงินทีจ่ ่ายดอกเบีย้ ครัง้ เดียวเมือ่ ครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งจะครบกําหนดในช่วงเวลาระหว่างปี 2552 ถึงปี
2555 ให้แก่บริษทั อื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนํ าเงินทีไ่ ด้รบั นัน้ ไปชําระคืนหนี้เดิม และยืด
ระยะเวลาในการชํา ระหนี้ ข องบริษัท ฯ ออกไป....................................................................................................
โรงงานอะโรเมติก ส์ทดลองเดิน เครื่อ งครัง้ แรก และเริ่มการผลิต ในเดือ นสิงหาคม ..........................................
ปี 2543
- ในเดือนธันวาคม 2543 เพื่อเพิม่ สภาพคล่องของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จึงได้เข้าทําสัญญาขายสินทรัพย์และสัญญาเช่า
สินทรัพย์กบั บริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษทั ฯ ได้ขายอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงกลันนํ
่ ้ ามันรวมทัง้
สินทรัพย์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่บริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 20,834 ล้านบาท โดยราคา
ของสินทรัพย์กําหนดด้วยมูลค่าตลาดปจั จุบนั (Fair market value) ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินสินทรัพย์อสิ ระ และในวันเดียวกันนัน้
บริษทั ฯ ได้เช่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่าง ๆ เหล่านัน้ กลับคืนภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาเช่าสินทรัพย์เป็ นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทั
ฯ ได้ บ ัน ทึก เป็ น สัญ ญาเช่ า ทางการเงิน ......................................................................................................
ปี 2544
- บริษทั ฯ ได้รวมกิจการกับสิทธิและประโยชน์ของบริษทั โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จํากัด ดําเนินธุรกิจภายใต้ชอ่ื ของบริษทั ฯ
ปี 2547
- บริษทั ฯ ได้เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดบิ พาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษทั ฯ ด้วยการแปลงหน่ วย
Powerformer ทีไ่ ม่ได้ใช้งานให้เป็นหน่วยผลิตวัตถุดบิ พาราไซลีน หน่ วยผลิตนี้ใช้ปฏิกริ ยิ าทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation) เพื่อ
ไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกส์หนัก (heavy aromatics streams) และสารเบนซีน (benzene) ให้เป็ นวัตถุดบิ ไซลีน (xylene
feedstocks) โดยมีกาํ ลังการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปีละ 120,000 ตัน

5

5

ปี 2550
- บริษทั ฯ ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย (ก) การเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ และการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์โรงกลันนํ
่ ้ ามัน เพื่อนํ าเงินไปชําระหนี้เงินกูเ้ ดิม (ข) การรับ
โอนกิจการของบริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ (ค) การล้างผลขาดทุนสะสม และ
(ง) การจัดหาแหล่งเงินกูใ้ หม่เพือ่ นํามาชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาวทีม่ อี ยู่เดิม
5

5

ปี 2551
- บริษทั ออกหุน้ สามัญ เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุน้ ของบริษทั เริม่
มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

5
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ปี 2553
- กระทรวงการคลังได้จําหน่ ายหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ 7.33 ให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ โดย
กระทรวงการคลัง ในปี 2546 เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีเงือ่ นไขเดียวกับกองหลักทรัพย์เดิมทีก่ ระทรวงการคลังได้จําหน่ าย
ให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึง่ กระทรวงการคลังสามารถซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนได้เมือ่ สิน้ สุดโครงการในปี 2556
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โครงสร้ า งเงิ นทุ น .................................................................................................................
หลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ.............................................................................................................
หุ้ น ส า มั ญ . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 บริษัท ฯ มีทุ น จดทะเบีย นจํ า นวน 17,110,007,246.71 บาท และทุ น ชํ า ระแล้ว จํ า นวน
17,075,181,200.40 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 4.9338 บาท
ตั ว๋ แ ล ก เ งิ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
บริษทั ได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะ
สัน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของตราสารหนี้
อายุของตั ๋วแลกเงิน
มูลค่าการเสนอขาย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อฉบับ
ราคาขายของตราสารหนี้
วันออกตั ๋วแลกเงิน
วันครบกําหนดไถ่ถอนตั ๋วแลกเงิน

อัตราดอกเบีย้
การไถ่ถอนตั ๋วแลกเงิน
หลักประกัน
การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ยอดหนี้คงค้างของตั ๋วแลกเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

: ตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ ระบุชอ่ื ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน
: ไม่เกิน 270 วัน
: โดยมีมลู ค่าคงค้างรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 12,000,000,000-บาท (หนึ่งหมืน่ สอง
พันล้านบาท)
: ไม่ต่าํ กว่า 10,000,000-บาท (สิบล้านบาท)
: ราคาตามหน้าตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ หักส่วนลด
: ตามวันทีร่ ะบุหน้าตั ๋วแลกเงิน
: ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ (ครบกําหนด 270 วัน นับจากวันออกตั ๋วแลกเงินระยะ
สัน้ ) หากวันครบกําหนดไถ่ถอนตั ๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ จะเลือ่ นวัน
ครบกําหนดออกไปเป็ นวันทําการถัดไป
: อัตราดอกเบีย้ คงที่
: บริษทั จะไถ่ถอนตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ ณ วันครบกําหนดของตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ โดยผ่านทาง
ตัวแทนการชําระเงิน
: ไม่ม ี
: อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ F1 (tha) โดยบริษทั ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย)
จํากัด และอันดับเครดิตองค์กร ทีร่ ะดับ A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด
: 3,526 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย ประกอบด้วยส่วนธุรกิจการกลันนํ
่ ้ ามันและจัดจําหน่ ายนํ้ ามัน (Downstream Segment) และส่วนธุรกิจปิ
โตรเคมี (Petrochemical Segment) โดยส่วนธุรกิจการกลันนํ
่ ้ ามันและจัดจําหน่ ายนํ้ ามัน ประกอบด้วยยอดขายจากผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และนํ้ ามันเบนซิน) นํ้ ามันสําเร็จรูป
ชนิ ด กึ่ง หนั ก กึ่ง เบา (ประกอบด้ว ยนํ้ า มัน เชื้อ เพลิง อากาศยาน/นํ้ า มัน ก๊ า ด และนํ้ า มัน ดีเ ซล) และนํ้ า มัน สํ า เร็ จ รู ป ชนิ ด หนั ก
(ประกอบด้วยนํ้ามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อะโร
เมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเข้มข้น สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร์ ทัง้ นี้ ราคา
ขายของบริษทั ฯ ได้รวมภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ากองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงไว้ดว้ ย ซึ่งบริษทั ฯ มีหน้าที่จดั เก็บและนํ าส่งต่อให้แก่
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้ อ งต่ อ ไป.............................................................................................................
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของ
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บริษัทฯ ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอ นุ มตั ิการจ่ ายเงิน ปนั ผลระหว่ างกาลได้เป็ น ครัง้ คราวเมื่อ เห็น ว่ าบริษัท ฯ มีกําไร
พอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ ได้ และจะรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบตามทีก่ ฎหมายกําหนด.........................................................
ั
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปนผลประจํ
าปีให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุน สํารองต่ างๆ ทุกประเภท และขึ้น อยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ข้อพิจารณาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปนั ผลทีแ่ ท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือตํ่ากว่าอัตราที่
กําหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่ก บั ปจั จัย ความเสีย่ งเรื่องต่ าง ๆ................................................................
ผลประกอบการตามงบการเงิ น รวมสํา หรับ ปี 2553.................................................................................
กําไรขัน้ ต้นก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่ าย (EBITDA) มีจาํ นวน 4,170 ล้านบาทในปี 2553 เทียบ
กับ 8,417 ล้านบาทในปี 2552บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลง 170 ล้านบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ล่ี ดลงค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ในปี 2553 มีจํานวน 567 ล้านบาท โดยคิดจากอัตราภาษีทแ่ี ท้จริงของปี 2553 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 29 ซึ่งคํานวนจากกําไร
จํานวน1,957 ล้านบาททีไ่ ม่รวมส่วนแบ่งกําไรในบริษทั ร่วมบริษทั ฯ มียอดกําไรสุทธิ 1,654 ล้านบาท (กําไร 0.5 บาทต่อหุน้ ) ในปี
2553 เปรียบเทียบกับยอดกําไรสุทธิ 4,451 ล้านบาท (กําไร 1.3 บาทต่อหุ้น) ในปี 2552....................................................
ทรัพ ย์ สิ นของบริ ษั ท .............................................................................................................
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 4,743 ล้านบาทในปี 2553 โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จํานวน 2,700 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จํานวน 2,043 ล้านบาท ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากยอดลูกหนี้การค้าและยอด
สินค้าคงเหลือสูงขึน้ เป็นผลมาจากราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ ทีส่ ูงขึน้ ในช่วงสิ้นปี สําหรับการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เกิด จากการลงทุ น ในการเตรีย มการสํา หรับ โครงการปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพนํ้ า มัน .............................................................
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 3,889 ล้านบาท โดยหลักมาจากยอดเจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ 4,061 ล้านบาท จากราคานํ้ ามันดิบที่
สูงขึน้ ณ สิ้นปี 2553และค่าใช้จ่ายลงทุนทีส่ ูงขึน้ ณ สิ้นปี 2553 บริษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื รวม 27,743 ล้านบาท ลดลงเมือ่ เทียบกับปี
2552 ทีจ่ ํานวน 28,104 ล้านบาทในปี 2553 บริษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 11,979 ล้านบาท ซึ่งในจํานวนนี้ รวมยอดตั ๋วแลกเงิน
3,526 ล้านบาท ยอดเงินกูย้ มื ระหว่างกัน 14ล้านบาท และยอดเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 15,750 ล้านบาท สําหรับปี 2553 บริษทั ฯ
มีการดําเนินการทางการเงินทีส่ ําคัญ คือการได้รบั วงเงินกูร้ ะยะยาว 8,000 ล้านบาทเพื่อชําระเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีค่ รบกําหนดชําระ ทํา
สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ เติมจํานวน 5,000 ล้านบาท และขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายตั ๋วแลกเงินจากเดิม 8,000 ล้านบาท
เป็นจํานวน 12,000 ล้านบาท
ั
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพิม่ ขึน้ 854 ล้านบาท เนื่องมาจากยอดกําไรสุทธิ 1,654 ล้านบาท หักกับการจ่ายเงินปนผลในเดื
อน
พฤษภาคม ปี 2553 จํานวน 865 ล้านบาท (0.25 บาทต่อหุน้ )
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ประวัติผศ้ ู ึกษา
นายวรายุทธ ทับแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2530 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อปีการศึกษา 2551 และได้
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553

