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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

การแบ่งส่ วนตลาด ตลาดเป้าหมายและตําแหน่ ง ทางการตลาด นอกจากนี้ยงั ใช้กลยุทธ์การกํ าหนดสวน
ประสมทางการตลาดให้กบั บริษทั ด้วย
คําสําคัญ: กลยุทธ์, ผลิตภัณฑ์น้ํามันเบนซิน, บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.บทนํา
องค์กรและลักษณะองค์กรธุรกิ จ
เป็นบริษทั มหาชนจํากัดซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ และมีภมู ลิ ําเนาอยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ฯ จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2508 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วข้องประกอบธุรกิจในประเทศไทยมา
เป็ นระยะเวลา 116 ปี บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั เอกชนจํากัดเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2539 และหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปจั จุบนั บริษทั อื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันถื
่ อหุน้
รวมกันในบริษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ 65.99 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และกองทุนรวม
วายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยกระทรวงการคลังในปี 2546 ถือหุน้ ในบริษทั ฯ เป็นจํานวนร้อยละ 7.33 โดย
การได้มาจากกระทรวงการคลังเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีเงือ่ นไขเดียวกับกองหลักทรัพย์เดิมที่
กระทรวงการคลังได้จาํ หน่ ายให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่งซึง่ กระทรวงการคลังสามารถซือ้ หลักทรัพย์
ดังกล่าวคืนได้เมือ่ สิน้ สุดโครงการในปี 2556
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโรงกลันปิ
่ โตรเลียม และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
(integrated) อีกทัง้ บริษทั ฯ ทําการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ บริษทั ฯ ขาย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายทีก่ ว้างขวางของสถานีบริการนํ้ ามันค้าปลีกภายใต้
ชื่อ การค้า เอสโซ่ รวมทัง้ ขายโดยตรงให้แ ก่ ลู ก ค้ า ในภาคอุ ต สาหกรรม ค้า ส่ ง การบิน และการเดิน เรือ
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง ขายผลิต ภัณ ฑ์อ ะโรเมติก ส์แ ละเคมีภ ัณ ฑ์อ่ ืน ๆ ที่บ ริษัท ฯ ผลิต ให้แ ก่ ลูก ค้า ใน
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหน่ายไปยังต่างประเทศ
บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation) ซึง่ เป็ น
หนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก บริษทั ฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างมีวนิ ัยสูงของเอ็ก
ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ง เน้ น ที่ปจั จัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่ม มูล ค่ าให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น นอกจากนี้
ประโยชน์ อ่นื ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รบั จากการเป็ นหนึ่งในบริษทั ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ยัง
รวมถึง ความเชี่ยวชาญในการบริก ารจัด หานํ้ า มัน ดิบ และวัต ถุ ดิบ เครือ ข่า ยการจัดจํา หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์
ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ทวโลก
ั่
การบริการทางด้านเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมทีท่ นั สมัย และ

โครงการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั ประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” และ
เครือ่ งหมายการค้าอื่น ๆ ซึง่ ได้รบั การอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ใน
เครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทัง้ ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝา่ ยบริหารจัดการและเทคนิค
และการสนับสนุ นทางด้านธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชันและ/หรื
่
อบริษทั ในเครือของเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษทั ฯ ซึง่ ผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นจําหน่ าย นอกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ว บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึง่ ประกอบด้วยพารา
ไซลีนทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ สําหรับการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึง่ จะนําไปใช้
เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการผลิตแผ่นฟิลม์ โพลีเอสเตอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื
ๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)
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ประเด็นปัญหา

ปัญหาระดับองค์กร คือ ผลกําไรสุทธิลดลง ซึง่ ในปี 2552 องค์กรมีกําไรสุทธิเท่ากับ 4,551 ล้านบาท แต่ใน
ปี 2553 มีกําไรสุทธิลดลงเหลือเพียง 1,654 ล้านบาท

1

ปัญหาระดับธุรกิ จ คือ ผลกําไรจากธุรกิจปิ โตรเคมีลดลง ซึง่ ในปี 2552 ธุรกิจปิ โตรเคมี มีกําไรจากการขาย
เท่ากับ 479 ล้านบาท แต่ในปี 2553 ธุรกิจปิโตรเคมี ขาดทุนจากการขายเท่ากับ 51 ล้านบาท
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ปัญหาระดับหน้ าที่ คือ ผลกําไรจากการจัดจําหน่ ายนํ้ามันลดลง ซึง่ ในปี 2552 การจัดจําหน่ ายนํ้ ามันมีผล
ประกอบการเท่ากับ 5,931 ล้านบาท แต่ในปี 2553 ยอดการจัดจําหน่ ายนํ้ามันลดลงเหลือเพียง 2,199 ล้าน
บาท สืบเนื่องมาจากส่วนของผลิตภัณฑ์น้ํ ามันประเภท เบนซิน นัน้ มียอดจําหน่ ายที่ลดลง ซึ่งในปี 2552 มี
ยอดจําหน่ ายนํ้ ามันเบนซิน เท่ากับ 11,296 พันบาร์เรล แต่ในปี 2553 ยอดจําหน่ ายนํ้ ามันเบนซิน ลดลง
เหลือ 10,310 พันบาร์เรล (รายงานประจําปี 2553 ของบริษทั เอสโซ่)
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
-ศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน
-ศึกษาสถานการณ์และภาวะการแข่งขันขององค์กรและหน่วยธุรกิจของบริษทั เอสโซ่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ระยะสัน้
-ทําให้ทราบถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน
-ทําให้ทราบถึงสถานการณ์และภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปจั จุบนั
- ระยะกลาง
-ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ให้กบั องค์กร ธุรกิจ และฝา่ ยการตลาดของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมหรือปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามันของผูบ้ ริโภค
ระยะยาว
-เพื่อให้บริษทั มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพิม่ ความสามารถในการทํากําไร
-องค์กรอื่นๆสามารถนํากรณีศกึ ษานี้ ไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรของตน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และเพิม่ ผล
ประกอบการได้

2.แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดด้านการตลาด
Kotler & Armstrong (2004 , หน้า 6) กล่าวว่า การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมทีซ่ ง่ึ บุคคลและ
กลุ่มบุคคลได้รบั สิง่ ทีต่ อบสนองความจําเป็ นและความต้องการ อันเกิดจากการสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ นสินค้า
และบริการทีม่ คี ุณค่าระหว่างผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ ายกับผูบ้ ริโภค แนวความคิดหลักคือ ความจําเป็ น ความ
ต้องการ อุปสงค์ของสินค้า การบริการ คุณค่า ความพอใจ คุณภาพโดยรวม การแลกเปลีย่ น การค้า
ความสัมพันธ์ เป็ นภาวะหนึ่งของความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองความจําเป็นของมนุษย์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
ตามสภาพแวดล้อมและจะมีความพอใจเมือ่ ได้รบั การสนองความจําเป็น ความต้องการ โดยอาศัยสินค้าและ
บริการเหล่านัน้ ซึง่ รวมถึงประสบการณ์จากการบริการของบุคคลากร สถานที่ ข้อมูลสารสนเทศและความคิด

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ( Service marketing mix หรือ 7P’s)
สหชัยเสรี(2546, หน้า 84) ได้อธิบายถึง กลยุทธ์การตลาด ว่าเป็นวิธดี าํ เนินงานทางการตลาด
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ําหนด โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ ทีแ่ ตกต่างกันและมีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญต่อกัน คือ เป้าหมายทางการตลาด ซึง่ จะต้องวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ เพื่อเลือกเป้าหมาย
ทางการตลาดการกําหนดและจัดสรรปจั จัยทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้นักบริหารกําหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ ช่วยกําหนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับองค์การ เพื่อทีจ่ ะนํากล
ยุทธ์เหล่านัน้ ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององค์การได้ ทัง้ นี้ไม่จาํ กัดเฉพาะ
แต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด (Fred R. David:1994:5)
กลยุทธ์ขององค์การจะเป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้ การ
ทําความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การทีป่ ระสบผลสําเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ จะทําให้

นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ทีจ่ ะช่วยสนับสนุ นองค์การให้ประสบความสําเร็จ และ
จะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการบริหารอย่างมีระบบทีต่ อ้ งอาศัยวิสยั ทัศน์ของผูน้ ําองค์การเป็ น
ส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขนั ้ ตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารองค์
รวม ผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับ
องค์การ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริงไม่ลม้ เหลว เนื่องจากกลยุทธ์ทด่ี แี ต่ลม้ เหลวจะไม่สามารถนํา
ความสําเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนัน้ ทัง้ กลยุทธ์และนักบริหารทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนํากลยุทธ์
ไปปฏิบตั จิ งึ มีความสําคัญเท่าเทียมกัน
ลักษณะที่สาํ คัญของการจัดการเชิ งกลยุทธ์ คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นเครือ่ งมือของนักบริหารใน
การบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทีเ่ พิม่ ขึน้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะ
เน้นและให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) ทีไ่ ม่เหมือนกับการ
ตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกีย่ วข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การ
ทัง้ หมด

การวิ เคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOTเป็ นเครือ่ งมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับองค์กร หรือโครงการ ซึง่ ช่วย
ผูบ้ ริหารกําหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ ศี กั ยภาพจากปจั จัยเหล่านี้ต่อการทํางานขององค์กร
0

0

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรทีเ่ ป็ นบวก ซึง่ บริษทั
นํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในทีบ่ ริษทั ทํา
ได้ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในบริษทั ทีเ่ ป็ นลบและด้อยความสามารถ ซึง่
บริษทั ไม่สามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึง การดําเนินงาน
ภายในทีบ่ ริษทั ทําได้ไม่ด ี

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกทีเ่ อือ้ อํานวยให้การทํางานของ
บริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์กร
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกทีข่ ดั ขวางการทํางานของบริษทั ไม่ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นปญั หาต่อบริษทั
ในการวิเคราะห์ SWOT การกําหนดเรือ่ ง หัวข้อ หรือประเด็น (Area) เป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะต้องคํานึงถึง
เพราะว่า การกําหนดประเด็นทําให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคได้ถูกต้อง
โดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (Key area) ได้ถูกต้องจะทําให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิง่ ขึน้ การกําหนด
กรอบการวิเคราะห์ SWOT ใด ๆ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะธุรกิจและธรรมชาติของบริษทั นัน้ ๆ
การวิ เคราะห์ TOWS Matrix
หลังจากทีม่ กี ารประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจํากัดแล้ว ก็จะนํ ามาข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางที่
เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็ นตารางการวิเคราะห์ทน่ี ําข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์จดุ
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมาเป็ นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ
ในการนํ าเทคนิคทีเ่ รียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
นัน้ จะมีขนั ้ ตอนการ ดําเนินการทีส่ ําคัญ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้ (รศ.ดร.เทพศักดิ ์ บุณยรัตพันธ์ 2534:105)
1. การระบุจดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด โดย ทีก่ ารประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นการระบุให้
เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็ น การประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นโอกาส
และข้อจํากัดจะเป็ นการประเมินภายนอก องค์การ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธ์ทใ่ี ช้
เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อ จํากัด ที่
ละเอียดในทุกแง่มมุ เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะ ส่งผลทําให้การกําหนดกลยุทธ์ท่ี
ออกมาจะขาดความแหลมคม
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจํากัด จุดอ่อนกับโอกาส และ
จุดอ่อนกับข้อจํากัด ซึง่ ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดงั กล่าว ทําให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้ มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วม กัน เพื่อทีจ่ ะนํามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง
กรมธนารักษ์ มีจดุ แข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ทท่ี นั สมัย มีโอกาส คือ
สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทัง้ หมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์ในเชิง รุก คือ
ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททัง้ ในและต่างประเทศ

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้ มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจุด
แข็งและข้อจํากัดมาพิจารณา ร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทัง้ นี้
เนื่องจากองค์การมีจดุ แข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อม ทีเ่ ป็นข้อจํากัดจากภายนอกที่
องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จดุ แข็งทีม่ อี ยูใ่ นการป้องกันข้อจํากัดทีม่ าจากภายนอกได้
ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจดุ แข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดโอกาสการศึกษาให้แก่
ประชาชนทัวประเทศ
่
ขณะเดียวกันมี ข้อจํากัด คือ งบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียง
พอทีจ่ ะสามารถจัดตัง้ หน่ วย งานของตนเองอยูท่ ุกจังหวัดทัวประเทศได้
่
ทัง้ หมดสามารถนํามากําหนด
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพืน้ ทีท่ ุกจังหวัดทัวประเทศ
่
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้ มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วม กัน เพื่อทีจ่ ะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทัง้ นี้
เนื่องจากองค์การมีโอกาสทีจ่ ะนํ าแนวคิดหรือวิธใี หม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนทีอ่ งค์การมีอยูไ่ ด้
ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจดุ อ่อน คือ มีขนั ้ ตอนการทํางานทีย่ าว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มโี อกาส คือ
โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทัง้ หมดสามารถนํามากําหนด ยุทธศาสตร์เชิง
แก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ บริหาร
จัดการและในกระบวนการทํางานของราชการให้มากขึน้ (e-Administration)
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้ มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจุดอ่อน
และข้อจํากัดมาพิจารณา ร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทัง้ นี้เนื่องจาก
องค์การเผชิญกับทัง้ จุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกทีอ่ งค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย
จุดอ่อน คือ ต้องนําเข้านํ้ ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจํากัด คือ ราคานํ้ามันในตลาดโลก
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ทัง้ หมดนํ ามากําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทัว่
ประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การหาพลังงานทดแทนทีน่ ําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศทีม่ อี ยู่มา ใช้
มากขึน้

การวิ เคราะห์ Five Forces Model
เป็ นการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยผูค้ ดิ ค้นคือ Michael E. Porter
ซึง่ มีแนวทาง ดังนี้
1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อตุ สาหกรรม ได้แก่
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นมาตรฐานจํานวนมาก ซึง่ ทําให้
ต้นทุนของสินค้าลดตํ่าลง เพราะสามารถลดต้นทุนคงทีต่ ่อหน่วยลดลง
- การผูกพันในตรายีห่ อ้ (Brand Loyalty)
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็ นอุปสรรคต่อรายใหม่
- การเข้าถึงช่องจัดจําหน่ าย (Access to distribution)
- นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มนี โยบายส่งเสริม หรือมีขอ้ ห้ามสัมปทาน
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลีย่ นแปลงการใช้สนิ ค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้องมีตน้ ทุน หรือค้าใช้
จ่ายในส่วนนี้สงู ต้นทุนเหล่านี้ซง่ึ อาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์เครือ่ งจักรทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นเพิม่ หรืออาจจะ
เป็นระบบงานทีต่ อ้ งจัดรูปแบบใหม่ ค่าฝึกอบรมแลสอนงานให้กบั พนักงานเพื่อให้ทํางานตามระบบใหม่เป็ น
ต้น
- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวตั ถุดบิ ราคาถูก มีทําเลทีต่ งั ้ ดีกว่า มี
แหล่งเงินทุนทีต่ น้ ทุนถูก และทํามานนานจนเกิดการเรียนรู้

2. แรงผลักดันจากผูผ้ ลิ ตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
- จํานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจาํ วนมาก หรือ มีขดี ความสามารถพอๆกัน จะทําให้มกี ารแข่งขันทีร่ นุ แรง
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนัก
- ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
- ความผูกพันในตรายีห่ อ้
- กําลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอตสาหกรรมมีกําลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
- ต้นทุนคงทีข่ องธุรกิจ และต้นทุนในการก็บรักษา
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการจ่ายชดเชยทีส่ งู มาก

3. อํานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
-

จํานวนผูข้ ายหรือวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ ถ้ามีผขู้ ายน้อยราย อํานาจต่อรองของผูข้ ายจะสูง
ระดับการรวมตัวกันของผูข้ ายวัตถุดบิ ถ้าผูข้ ายรวมตัวกันได้ อํานาจการต่อรองก็จะสูง
จําวนวัตถุดบิ หรือแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ ี ถ้าวัตถุดบิ มีน้อย อํานาจต่อรองจะสูง
ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดบิ ถ้าวัตถุดบิ มีความแตกต่างกันมาก อํานาจต่อรองผูข้ ายจะสูง

4. อํานาจการต่ อรองของกลุ่มผูซ้ ื้อหรือลูกค้า
- ปริมาณการซือ้ ถ้าซือ้ มาก ก็มอี ํานาจการต่อรองสูง
- ข้อมูลต่างๆทีล่ กู ค้าได้รบั เกียวกับสินค้าและผูข้ าย ถ้าลูกค้ามีขอ้ มูลมาก ก็ต่อรองได้มาก
- ความจงรักภักดีต่อยีห่ อ้
- ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผูซ้ อ้ื ถ้าลูกค้ารวมวตัวกันง่ายก็มอี ํานาจต่อรองสูง
- ความสามารถของผูซ้ อ้ื ทีจ่ ะมีการรวมกิจการไปดานหลัง คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิตสินค้าได้ดว้ ยตนเอง
อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- ต้นทุนในการเปลีย่ นไปใช้สนิ ค้าของคนอื่ร หรือ ใช้สนิ ค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมีตน้ ทุนในการเปลีย่ นสูง
อํานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะตํ่า

5. แรงผลักดันซึ่งเกิ ดจากสิ นค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้
- ระดับการทดแทน เป็ นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น เครือ่ งปรับอากาศกับพัดลม
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลีย่ นแปลงการใช้สนิ ค้าปจั จุบนั ไปสู่การใช้สนิ ค้าทดแทน
- ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัตใิ ช้งานของสินค้าทดแทน

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สรายุทธ์ น้ อยเกษม (2538) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ คอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการ
ั ๊ ้ามัน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบทัศนคติ และ
ปมนํ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคต่อคอนวีเนียนสโตร์ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สมาชิกใน
ครอบครัว กล่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400
คน ผลงานวิจยั พบว่า 1.ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติอยูใ่ นระดับสูงต่อคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการนํ้ามันในเขต
กรุงเทพมหานคร 2.ปจั จัยด้านการใช้บริการคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีน้ํามันและประเภทร้านค้าแบบ
เบ็ดเตล็ด มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อคอนวีเนียนสโตร์ 3.ปจั จัย เพศ อายุ รายได้
การศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว การใช้บริการคอนวีเนียนสโตร์ และประเภทของร้านค้าเบ็ดเตล็ด มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภค ในด้านวิธกี ารซือ้ สินค้าเบ็ดเตล็ด 4. ปจั จัย อาชีพ รายได้ และการใช้
บริการคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการนํ้ ามันมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในช่วงเวลาในการซือ้
สินค้าเบ็ดเตล็ด 5.ปจั จัยด้าน เพศ อาชีพ รายได้ การใช้บริการคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการนํ้ามันมี
ความสัมพันธ์กบั สถานทีต่ งั ้ และทีจ่ อดรถลูกค้ามีความพึงพอใจมีคะแนนระดับดี และด้านบริการทัวไป
่ ลูกค้า
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
อัญชลี พรทิ พย์วรเวทย์ (2540) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานี
บริการนํ้ามันในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคใน
การเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน และปญั หาทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั
จากการใช้สถานีบริการนํ้ ามัน โดยศึกษาเฉพาะอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน การศึกษาครัง้ นี้ใช้
กลุ่มตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามันมีการตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้
ภายนอกจากการตลาดและสิง่ กระตุน้ อื่นๆ ในการเลือกชนิดนํ้ามันทีเ่ ติม การเลือกตราสินค้า ผูข้ าย การเลือก
ปริมาณการซือ้ ความถีใ่ นการเติมนํ้ามันวิธกี ารจ่ายเงิน และเวลาในการเติมนํ้ามัน โดยพบว่าผูบ้ ริโภค
เลือกใช้น้ํามันเบนซินพิเศษมากกว่าเบนซินชนิดอื่นๆ นิยมเติมนํ้ามันยีห่ อ้ ปตท. มากกว่ายีห่ อ้ อื่นๆ และ
นิยมเติมนํ้ามันจากสถานีบริการทีอ่ ยูต่ ดิ ถนนใหญ่ เข้า-ออก ง่ายมากกว่า
ธง อุ่นตระกูล (2525) ศึกษาข้อคิเห็นของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการให้บริการของสถานีบรการนํ้ามันในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้อภิปรายผลว่าสถานีบริการนํ้ามันทีม่ อี ยูเ่ กือบทุกแห่งจะมีน้ํ ามันเชือ้ เพลิง และอุปกรณ์
อื่นๆไว้จาํ หน่ ายคล้ายๆกันผูบ้ ริโภคสามารถเลือกใช้จากแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ดังนัน้ การให้บริการของสถานี
บริการจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างความประทับใจ เพื่อให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป

ผูใ้ ช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันมักประสบปญั หาต่างๆกับสถานีบริการนํ้ามัน ปญั หาทีส่ าํ คัญทีส่ ุดได้แก่
ปญั หาความล่าช้าในการให้บริการ ทําให้ผใู้ ช้บริการต้องรอนาน ส่วนปญั หารองลงไป ได้แก่ ปญั หาด้าน
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงกิรยิ ามารยาททีไ่ ม่สุภาพของพนักงาน สิง่ จูงใจทีม่ บี ริโภคให้ความ
สนใจมากทีส่ ุดได้แก่ ใกล้ทอ่ี ยูอ่ าศัย เครือ่ งมือและอุปกรณ์มคี วามทันสมัยและเป็ นยีห่ อ้ ทีช่ อบใช้ สถานี
บริการต้องพัฒนาบุคลากรของสถานีบริการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการแสดงออกต่อ
ผูใ้ ช้บริการต้องมีกริ ยิ ามารยาทสุภาพ การปรับปรุงการบริการให้มคี วามสะดวกรวดเร็วขึน้

3.ระเบียบวิ ธีการศึกษา
ในการวิจยั เรือ่ ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และปจั จัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อ
การเลือกใช้สถานีบริการนํ้ามัน - กรณีศกึ ษา บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั ใช้ผวู้ จิ ยั ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้วธิ ศี กึ ษาผสมผสานกัน ทัง้ การวิจยั เชิง
คุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ และทําการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุป
เลือกกลยุทธ์ทงั ้ สามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่
การออกแบบงานวิ จยั (Research Design)
การศึกษาวิ จยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
มีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Survey Research) จํานวน 200 ชุด ซึง่ ทําการสํารวจเพื่อ
ศึกษาถึงข้อมูลทัวไป
่ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการสถานี
นํ้ามันของกลุ่มผูบ้ ริโภค โดยแบบสอบถามทีใ่ ช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ขัน้ ตอนในการ
ออกแบบแบบสอบถาม จะนําแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมาใช้เป็ นพืน้ ฐานในการออกแบบสอบถาม
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ใ่ี ช้บริการนํ้ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่สามารถทราบจํานวน
ผูใ้ ช้บริการนํ้ามันทีแ่ น่ นอน

4.สรุปผลการศึกษา อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างทีท่ ําการศึกษาทัง้ หมดจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือเพศชายคิด
เป็ นร้อยละ 70 และเพศหญิงรร้อยละ 30 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 21-25 ปี จํานวน 69 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.50 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุดจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึง่ มีจาํ นวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และมีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,00130,000 บาท มีจาํ นวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการเลือกใช้บริ การสถานี นํ้ามัน
ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้น้ํ ามันเบนซิน 95 มากทีส่ ุด มีจาํ นวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ส่วน
ใหญ่มคี ่าใช้จา่ ยต่อเดือนเฉลีย่ อยูท่ ่ี น้อยกว่า 3,000 บาท มากทีส่ ุด จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ใน
ส่วนของสถานีบริกานํ้ามันทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากทีส่ ุดคือ สถานีน้ํามัน ปตท จํานวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 ซึง่ เฉลีย่ ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเติมนํ้ามัน 5-6 ครัง้ ต่อเดือน มีจาํ นวน 63 คน คิด
เป็ นร้อยละ 31.50
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลการวิจยั ในส่วนของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสําหรับปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผ่านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับเรือ่ งของคุณภาพของ
นํ้ามันมากทีส่ ุด คิดเป็ นค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.83 ส่วนปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านกระบวนการนัน้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับเรือ่ งของการมีบริการเสริมครบครัน เช่น ล้างรถ เติมลม มาก
ทีส่ ุดซึง่ มีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.77 ส่วนปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า ราคาของสถานีบริการนํ้ามันของเอสโซ่มมี าตรฐานเท่ากับสถานีบริการอื่นๆสถานี
โดยมีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.84 ส่วนปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับเรือ่ งของการทีส่ ถานนีบริการนํ้ามันอยูบ่ ริเวณศูนย์การค้ามากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ( X )

= 3.89 ปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของด้านพนักงานนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับเรือ่ งของการทีพ่ นักงานมีอธั ยาศัยดี สุภาพเรียบร้อย มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.78
ปจั จัยการสื่อสารการตลาดผ่านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของลักษณะทางกายภาพนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับการทีภ่ ายในสถานีบริการมีรา้ นสะดวกซือ้ มีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.82 ปจั จัยการสื่อสารการตลาด
ผ่านส่วนประสมทางการตลาดในด้านของการส่งเสริมการตลาดนัน้ กล่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการแจกนํ้ าดื่ม
ฟรีมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.72
ในส่วนของการสื่อสารการตลาดผ่านเครือ่ งมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณานัน้ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยว่า ทําให้ทราบถึงบริการหรือโปรโมชันใหม่
่ ๆของสถานีบริการนํ้ามันมากทีส่ ุด คิดเป็นค่าเฉลีย่ ( X ) =
3.73 ส่วนการสื่อสารการตลาดผ่านเครือ่ งมือสื่อสารทางการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยในเรือ่ งของ มีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม ทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อสถานีบริการนํ้ามัน มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.74
ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน้ พยว่ากลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ เสนอแนะว่า สถานีบริการควรจะปรับลดหรือควบคุม
ราคาไม่ให้สงู มากกว่าในปจั จุบนั มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 30.5
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สรุปกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับองค์กร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมทิ เ่ี กี่ยวกับองค์กรตลอดจนภาพรวมทัง้ หมดของอุตสาหกรรม
และวิเคราะห์ในแต่ละทางเลือกแล้ว พบว่า แนวทางเลือกทีเ่ หมาะสมและควรนํ ามาปฏิบตั ใิ นระดับองค์กรคือ
กลยุทธ์เติ บโต (Growth Strategy) ซึง่ จะเป็ นการเติบโตโดยการขยายการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์และการขยายการผลิตไปยังต่างประเทศ

กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ
กลยุทธ์ธุรกิจจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ เร่งรุกบุกเร็ว (Aggressive) และกลยุทธ์ ตัง้ รับ
ปรับตัว (Turnaround) ด้วยการศึกษาและเรียนรูเ้ พื่อความชํานาญในการดําเนินธุรกิจโดยไม่ตอ้ งพึง่ พา
บริษทั เอ็กซอนโมบิลมากเกินไป พร้อมกับการร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆเพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ธุรกิจ
รวมถึงการลงทุนเพิม่ เติม

กลยุทธ์ระดับหน้ าที่
กลยุทธ์ระดับหน้าทีต่ อ้ งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ทีก่ ําหนดทิศทางให้มกี ารขยายตัวและ
เติบโตขึน้ ประกอบกับกลยุทธ์ระดับหน้าทีใ่ นส่วนของกลยุทธ์เร่งรุกบุกเร็ว เพื่อสามารถทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเต็มที่ ซึง่ จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ และแนวโน้มการใช้น้ํามันทีเ่ พิม่ ขึน้
ใน ปี2554 ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ของธุรกิจนํ้ามัน โดยกลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ กลยุทธ์การแบ่ง
ส่วนตลาด โดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ในการเลือกใช้น้ํามันเบนซิน กลยุทธ์ตลาดเป้าหมายคือ กลยุทธ์
ตลาดแตกต่างและตําแหน่ งผลิตภัณฑ์คอื ราคาและคุณภาพ นอกจากนี้แล้วใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (7 Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจําหน่ าย การส่งเสริมการตลาด พนักกงาน
กระบวนการบริการ ลักษณะทางกายภาพ สําหรับผลิตภัณฑ์น้ํามัน บริษทั ควรรักษาคุณภาพ เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความมันใจ
่

ข้อเสนอแนะสําหรับนักการตลาด
-บริษทั ควรนํ าแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจ หน้าที่ ไปกําหนดวางแผนกลยุทธ์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมทางการตลาดของบริษทั ทัง้ นนี้ บริษทั
ควรทําตามแผนการปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
-ในการวางกลยุทธ์ต่างๆสําหรับการจัดทําโปรโมชัน่ ควรจะมีการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคให้ได้ปริมาณทีม่ ากและ
ถูกต้องทีส่ ุด เพื่อจะทําให้สามารถรับรูถ้ งึ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมหรือปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
บริการสถานีน้ํ ามันของผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อการวางกลยุทธ์จะได้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
-การกําหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความชัดเจนทีส่ ุด ซึง่ จะทําให้สามารถทีจ่ ะเลือกกลยุทธ์หรือ
แผนการตลาดมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพจากกลยุทธ์หรือแผนการตลาดมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
-เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดนํ้ ามันค่อนข้างรุนแรง การศึกษาในครัง้ ต่อไป ควรจะมีการศึกษาข้อมูล
ของคู่แข่งเพื่อสามารถนํ ามาศึกษาเปรียบเทียบ และจะเป็นประโยชน์ซง่ึ จะทําให้การวางกลยุทธ์ให้กบั ธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
-โครงสร้างคําถามเชิงลึก (แบบสัมภาษณ์) ควรให้มคี ําถามทีอ่ ยูใ่ นกรอบทีเ่ หมาะสม เพื่อจะทําให้ผบู้ ริหาร
สามารถให้คาํ ตอบได้มากทีส่ ุด
-ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การเก็บข้อมูลควรจะให้กว้างขึน้ โดย
การเก็บข้อมูลจากประชากรต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายและครอบคลุมมากขึน้ รวมถึง
แบบสอบถามควรจะมีการใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับการศึกษาหรือระดับประชากรเป้าหมาย

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ นี้ สําเร็จได้ดว้ ยความเมตตากรุณาช่วยเหลืออย่างดีจาก อาจารย์
ดร.สวรส ศรีสุตโต อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึง่ ได้กรุณาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิรเิ สรีวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด
อาจารย์ ดร.พีรพงศ์ ฟูศริ ิ กรรมการ ซึง่ อาจารย์ทุกท่านให้ความเมตตากรุณาในการให้คาํ แนะนํา ตรวจตรา
และแก้ไข ตลอดจนให้กําลังใจเสมอมา
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตย์วทิ ยาลัย ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือให้คาํ แนะนําตลอดเวลาทีศ่ กึ ษาอยู่
ขอบคุณเพื่อนๆ พีๆ่ สาขาการตลาด นักศึกษาปริญญาโททุกท่านทีใ่ ห้กําลังใจและช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
ในช่วงเวลาทีไ่ ด้ศกึ ษาร่วมกัน ขอบคุณ คุณจันทิรา แขวงเสวียด ทีค่ อยเป็นกําลังใจให้อยูเ่ สมอ
.....................................................................................
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ทีใ่ ห้ทุนทรัพย์ในการศึกษามาโดยตลอด และเป็นกําลังใจทีส่ ําคัญ
ทีส่ ุดในอันทีจ่ ะก้าวเข้าสู่การศึกษาในครัง้ นี้ และสําเร็จลุล่วงด้วยดี
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