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บทคัดย่อ
การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณแบบส ารวจด้ว ยระเบีย บวิธ ีก ารเชิง
พรรณนาแบบวัดครัง้ เดียว มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาอิทธิพลของการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของ
แบรนด์ธุรกิจค้าปลีก ที่มตี ่ อความรู้เ กี่ยวกับแบรนด์ และผลที่ส่ งถึงความภักดีต่ อแบรนด์ของ
ผูบ้ ริโภค โดยเจาะจงศึกษาจากธุรกิจสถานีบริการน้ ามันพีที เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แ บบสอบถามส ารวจจากกลุ่ ม ผู้ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเขตต่ า ง ๆ ของกรุ ง เทพมหานครที่เ คยมี
ประสบการณ์ใช้บริการของสถานีบริการน้ ามันพีทใี นช่วงเวลาไม่เกิน 6 เดือน รวมจานวน 401
คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยวิธกี าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบดังนี้ (1) ตัวแปรการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายร่วมกับ
ตัวแปรควบคุม (อายุ และการศึกษา) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความรูเ้ กีย่ วกับ
แบรนด์ใ นระดับ ค่ อ นข้า งน้ อ ยคือ ร้อ ยละ 23 ที่ร ะดับ นัย สาคัญ ทางสถิติ .001 (R2 = .23, p
<0.001) ทัง้ นี้ พบว่า การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลเชิงบวกในระดับปานกลางต่อความรู้
เกี่ยวกับแบรนด์ของผู้บริโภค อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .001 (ß = 0.43, p = 0.001)
และในทานองเดียวกัน (2) ตัวแปรความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ร่วมกับตัวแปรควบคุม (อายุ) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความภักดีต่อแบรนด์ในระดับค่อนข้างน้อยคือ ร้อยละ 22 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .001 (R2 = .22, p <0.001) ทัง้ นี้ พบว่า ตัวแปรความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
มีอทิ ธิพลเชิงบวกในระดับปานกลาง ต่อความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภค อย่า งมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (ß = 0.45, p <0.001)
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ABSTRACT
This quantitative research is a one-shot descriptive study aimed to examine
the influence of consumers' perception on sales promotion of retail business on brand
knowledge, and how it consecutively affects brand loyalty. The study specifically focuses
on the PT petrol station. A questionnaire was used to collect data from drivers in Bangkok
Metropolitan who have used PT services during the past six months. The sample
comprised 401 drivers. Data analyses employed descriptive statistics. Inferential statistics,
the multiple linear regression method, was used to test research hypotheses. The
following results explain the phenomenon. (1 ) Consumers' perception on sales promotion
along with two controlled variables (age & education) significantly explained the variation
of brand knowledge at a low level, accounting for 23% (R2 =.23, p<0.001). In addition,
consumers' perception on sales promotion positively affected brand knowledge at a
moderate level (ß = 0.43, p<0.001). (2) Brand knowledge in coupled with two controlled
variables (age) significantly explained the variation of brand loyalty at a low level,
accounting for 22% (R2 =.22, p<0.001). Furthermore, brand knowledge had a positive
influence on brand loyalty at a moderate level (ß = 0.45, p<0.001).

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ หากไม่ได้รบั ความกรุณาจากหลายบุคคลท่าน คงไม่สามารถเดิน
ทางผ่านอุปสรรคต่าง ๆ จนมาถึงจุดทีเ่ รียกว่า “สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี” โดยเฉพาะอย่างยิง่
ท่า นอาจารย์ทีป่ รึก ษา รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัต น์ ชัยสาเร็จ ทีค่ อยให้คาแนะนาปรึก ษา
ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจยั ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ ความตัง้ ใจจริงและความทุ่มเทอย่างดียงิ่ รวมถึงนาผูว้ จิ ยั กลับเข้ามาสู่เส้นทาง
แห่งความน่ าภาคภูมใิ จนี้อยู่เสมอ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ และตระหนักถึงความปรารถนาดีมาโดย
ตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
น อ ก จ า ก นี้ ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ท่ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ทั ้ง ส อ ง ท่ า น คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปญั ญไพโรจน์ และอาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล ทีส่ ละ
เวลาให้ขอ้ แนะนาต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึน้ กับงานวิจยั ครัง้ นี้
ขอขอบคุณ บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ทีเ่ ปิดโอกาสในการศึกษา
รวมถึงขอขอบคุณ พีก่ ้อ ง พีแ่ ก้ว และพีเ่ บิรด์ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นช่ว ยเหลือ มาโดยตลอด ทัง้
ข้อ มูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานีบริการน้ ามันพีท ี ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่อ งมือในการ
ทางานวิจยั และการเข้าพืน้ ทีส่ ถานีบริการเพื่อเก็บข้อมูล
ท้า ยทีส่ ุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณ พ่อ และคุณ แม่ ทีเ่ ป็ น ผูใ้ ห้กาลัง ใจและให้
โอกาสการศึก ษาอันมีค่ายิง่ นี้ ตลอดจนบุค คลต่าง ๆ ทีม่ สี ่ว นร่ว มต่อความสาเร็ จในครัง้ นี้ซงึ่
ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในทีน่ ้ี หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั ฉบับนี้จะมี ประโยชน์ใน
การพัฒนางานวิชาการและสามารถนาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่การดาเนินงานด้านการ
สื่อสารการตลาดของแบรนด์ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การส่ งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็ นเครื่องมือหนึ่ งในส่ วนประสมทางการส่ งเสริม
การตลาด และจัดว่าเป็ นเครื่องมือทีม่ ที รงประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระตุ้นความต้องการ (Demand)
ของผูบ้ ริโภคจนนาไปสู่การเพิม่ ยอดขายได้ในระยะเวลาอันสัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดทีม่ กี ารแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์ (Perfect competitive market) Mullin และ Cummins (2008, p. 4-5) ได้อธิบายสาเหตุของ
การเติบโตอย่ างแพร่ หลายส าหรับการส่ งเสริมการขายไว้ 7 ประการ ประกอบด้วย (1) เพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน (Tie-breaker) เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่กาลังเผชิญกับสภาวะที่สนิ ค้าหรือ
บริการไม่ได้มคี วามแตกต่าง อานาจการต่อรองของช่องทางจาหน่ ายทีเ่ พิม่ ขึน้ และการสื่อสารของสินค้า
ทางเลือกที่รวดเร็ว (2) การสร้างทัศนคติท่ดี ีต่อแบรนด์ (Brand) ให้กบั ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพในการ
กระตุน้ ยอดขายน้อยกว่าการส่งเสริมการขาย (3) แรงกดดันในการเพิม่ ยอดขายในระยะเวลาอันสัน้ (4) การ
สื่อสารเพื่อเข้าถึงผูร้ บั สารทางโทรทัศน์ทม่ี คี ่าใช้จา่ ยมากขึน้ เนื่องจากจานวนช่องและความหลากหลายของ
รายการโทรทัศน์ทเ่ี พิม่ มากขึน้ (5) การเติบโตของการแข่งขัน ทาให้ลูกค้าเลิกสนใจการสื่อสารที่กล่าวถึง
เพียงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ (6) งานวิจยั พบว่า การโฆษณาผ่านโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตที่ม ี
ประสิทธิภาพควรให้ความขบขัน และต้องนาเสนอการส่งเสริมการขายร่วมด้วย และ (7) การส่งเสริมการ
ขายถูกนาไปใช้ในวงจรของการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เนื่องจากเป็ นวิธที ่ดี เี ยีย่ มในการฟื้ นฟู และ
คงไว้ซง่ึ ความเป็นมิตรกับลูกค้า
Blattberg และ Neslin (1990, p. 33) ได้จาแนกแนวทางของการส่งเสริมการขายทีจ่ ะนามาใช้ไว้
3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แนวทางการส่งเสริมการขายจากผูผ้ ลิตไปยังผูจ้ ดั จาหน่าย/ร้านค้าปลีก (Retailer) หรือ
เรียกว่า “Trade promotions” มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันสินค้าไปยังผู้จดั จาหน่ ายให้ได้ในปริมาณมากๆ
และ (2) แนวทางการส่ งเสริมการขายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค (Consumer) หรือเรียกว่า “Consumer
promotions” มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าทีร่ บั สินค้าไปจาหน่ าย
โดยที่ลูกค้าจะได้รบั สิทธิประโยชน์แบบเดียวกันในทุกร้านค้า และ (3) แนวทางการส่งเสริมการขายจากผู้
จัดจาหน่ าย/ร้านค้าปลีกไปยังผูบ้ ริโภค หรือเรียกว่า “Retailer promotions” มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริโภค
เกิดความต้องการซื้อสินค้าเช่นเดียวกับ “Consumer promotions” แต่รา้ นค้านัน้ สามารถเป็ นแบรนด์ของ
ผูผ้ ลิตโดยตรง (เช่น Samsung Brand Shop ขายโทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์เสริมทีเ่ ป็นแบรนด์ Samsung
เท่านัน้ ) หรือเป็ นแบรนด์ของร้านค้าเองก็ได้ (เช่น J Mart ขายโทรศัพท์มอื ถือ ทัง้ แบรนด์ Samsung

2

และแบรนด์อ่นื ๆ ร่วมด้วย) ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งศึกษาไปทีก่ ารส่งเสริมการขายของร้านค้า
ปลีก (Retailer promotion) เนื่องจากการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคประมาณ 55% จะเกิดขึน้ ในร้านค้า
ปลีก ตามที่ Gedenkและคณะ (2006) ได้อ้างอิงมาจากผลวิจยั ของสถาบัน POPAI (The Point of
Purchase Advertising Institute)
ในอีกด้านหนึ่ง บ่อยครัง้ ทีน่ ักการตลาดและนักวิจยั มักจะคิดว่าคุณประโยชน์ (Benefit) ที่
การส่ งเสริมการขายมอบให้กบั ผู้บริโภคมีเ พียงความประหยัด (Saving) เท่านัน้ และอาจจะส่ งผล
กระทบด้านลบต่อคุณค่าของแบรนด์ได้ดว้ ยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ต่อมาได้มงี านวิจยั ของ Chandonและ
คณะ (2000, p. 66) ซึง่ นาเสนอว่า คุณประโยชน์ทก่ี ารส่งเสริมการขายมอบให้กบั ผู้ บริโภคมีมากกว่า
นัน้ และสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ คุณประโยชน์เชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian benefits)
และคุ ณ ประโยชน์ เ ชิง สุ ข นิ ย ม (Hedonic benefits) โดยความประหยัด (Saving) ก็ถู ก จัด อยู่ ใ น
คุณประโยชน์อย่างหนึ่งของเชิงอรรถประโยชน์ นอกจากนัน้ แล้ว Rosenbaum-Elliottและคณะ (2015,
p. 128) ได้ช้วี ่า “คุณประโยชน์ (Benefit) มีบทบาทสาหรับการวางตาแหน่ งของแบรนด์สาหรับการ
สื่อสารการตลาด รวมทัง้ เสนอแนะว่า คุณประโยชน์ มกี ารเชื่อมโยงกับทัศนคติต่อแบรนด์ (Brand
attitude) และทัศนคติต่อแบรนด์กข็ บั เคลื่อนแรงจูงใจในการซือ้
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ผ่านมาจะเน้นศึกษาที่กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่ง
ส่งผลต่อ ยอดขายโดยตรง แต่ยงั มีงานวิจยั จานวนไม่มากที่เ ริม่ ศึกษาผลกระทบของการส่งเสริม
การขายที่มอี ทิ ธิพลเกี่ยวกับแบรนด์ จึงเป็ นสาเหตุให้ผู้ว ิจยั ต้องการที่จะศึกษาถึง อิทธิพลของการ
ส่ง เสริมการขายต่อ แนวความคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับแบรนด์ใ นเรื่อ งความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ และ
ความภักดีต่อแบรนด์
ธุรกิจสถานีบริก ารน้ ามันในประเทศไทยถู กจัดเป็ นร้านค้าปลีกแบบหนึ่งที่จดั จาหน่ าย
สินค้าจากผูผ้ ลิตภายใต้แบรนด์เดียวกันและถือเป็ นธุรกิจทีเ่ ป็ นสิง่ จาเป็นขัน้ พืน้ ฐานในการดาเนินชีวติ
ไม่เพียงเฉพาะแต่ ในสังคมเมืองที่ต้องมีการเดินทางจากที่พกั อาศัยไปยังสถานที่ต่างๆเท่านัน้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมเองก็ยงั จาเป็ นต้องอาศัยการคมนาคมเพื่อทีจ่ ะขนส่งวัตถุดบิ เข้าสู่โรงงานและขนส่ง
สินค้าเพื่อกระจายให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งพาหนะหลักที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งคือ รถ ไม่ว่าจะเป็ น
รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึง่ ทัง้ หมดล้วนแล้วแต่ใช้น้ามัน
เป็ นเชื้อ เพลิงในการขับเคลื่อ นส่ งผลให้ความต้อ งการในการใช้น้ ามันเชื้อ เพลิงยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องมีการนาเข้ามาในประเทศเพิม่ ขึน้ (หนังสือพิมพ์ขา่ วหุน้ , 2561)
เนื่องจากน้ ามันเชือ้ เพลิงเป็ นสินค้าทีไ่ ม่มคี วามแตกต่างกัน ระหว่างแบรนด์มากนักและยัง
ต้องจาหน่ายในราคาทีร่ ฐั บาลควบคุมโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในขณะ
ทีผ่ ู้ใช้บริการต่อพื้นที่มอี ยู่อย่างจากัด แต่สถานีบริการน้ ามันก็ มกั จะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในถนนเส้นหลักทีใ่ ช้เดินทางระหว่างเมืองทาให้ธุรกิจนี้มกี ารแข่งขันทีส่ ูงถึงแม้ว่า
จะมีการคิดค้นพัฒนาน้ามันเกรดพรีเมีย่ มขึน้ มาจาหน่ าย แต่กม็ รี าคาขายปลีกทีส่ งู กว่าน้ามันเชือ้ เพลิง
ทัวไปจึ
่
งท าให้ส ถานี บริก ารน้ ามัน แต่ ล ะแบรนด์งดั กลยุทธ์ท างการตลาดสารพัด มาใช้ส่อื สารกับ
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ผู้บ ริโ ภค เช่ น การสร้า งต าแหน่ ง ของแบรนด์( Brand Positioning) ว่ า ตนเองเป็ น ผู้น าด้า นน้ า มัน
คุณภาพ ผูน้ าด้านไลฟ์สไตล์ทค่ี รบวงจร หรือการเป็ นสถานีบริการน้ ามันเพื่อชุมชนในพืน้ ที่ (นิตยสาร
SME ชีช้ ่องรวย, 2558)
การศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกสถานีบริการน้ ามันพีทซี ง่ึ เป็ นแบรนด์หนึ่งในธุรกิจสถานี
บริการน้ามัน แม้ว่าจะจาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิงเพียงเกรดมาตรฐานทัวไป
่ แต่มอี งค์ประกอบที่น่าสนใจ
ในเรือ่ งจานวนสาขาทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยโดยใช้เวลาเพียงไม่ก่ี
ปีเท่านัน้ และเป็นรองจากอันดับหนึ่งด้วยจานวนไม่ถงึ ร้อยสาขา โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขึน้ เป็ นอันดับหนึ่งในด้านจานวนสถานีบริการน้ ามัน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , 2560) ส่งผล
ให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงสถานีบริการน้ ามัน พีทมี ากขึน้ และทัง้ นี้ส ถานีบริการ
น้ า มัน พีทีโ ดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ รู ป แบบการบริห ารงานแบบ COCO (Company-Owned CompanyOperated) คือ บริษทั เป็ นผู้ถอื กรรมสิทธิ ์ในการเป็ นเจ้าของสถานีบริการน้ ามัน รวมทัง้ บริหารสถานี
บริการน้ามันโดยตัวบริษทั เอง ซึง่ รูปแบบนี้มจี ุดเด่นคือ สามารถควบคุมสาขาของสถานีบริการน้ ามัน
พีทดี ้วยนโยบายและคุณภาพแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ซึ่งแตกต่างจากแบรนด์
อื่นทีโ่ ดยส่วนใหญ่มรี ปู แบบการบริหารแบบแฟรนไชส์ (หนังสือพิมพ์ขา่ วหุน้ , 2561)
จากผลสารวจโดยคณะกรรมาธิการส่งเสริมการแข่งขันและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของสิงคโปร์
(The Competition and Consumer Commission of Singapore – CCCS) ในปี ค.ศ. 2016 เรื่ อ ง
พฤติกรรมการใช้สถานีบริการน้ ามันในประเทศสิงคโปร์ พบว่าเหตุผล 3 อันดับแรกทีท่ าให้ผู้บริโภค
ยังคงใช้สถานีบริการน้ ามันแบรนด์เดิมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 1) ทาเลที่ตงั ้ สะดวกในการเดินทาง
เข้าถึง 2) ความน่าสนใจของโปรโมชันบั
่ ตรเครดิตหรือเดบิต และ 3) ความน่าสนใจของโปรโมชันบั
่ ตร
สมาชิก ด้วยเหตุดงั กล่าวจะเห็นได้ว่า เหตุผลจาก 2 ใน 3 เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของ
แบรนด์ธุ ร กิจค้าปลีก ประเภทสถานี บริการน้ า มัน ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง เห็น สมควรให้ค วามส าคัญ กับ
การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามันพีทวี ่ามีรูปแบบเป็ นอย่างไร และในแต่
ละรูปแบบนัน้ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในแง่แบรนด์ของธุรกิจค้าปลีกประเภทนี้มากน้อยเพียงใดใน
บริบทของประเทศไทย เพื่อนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมการขาย การ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ส่งผลให้สามารถช่วย
ลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายในด้านการสื่อสารการตลาดรวมถึงการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่า
ประโยชน์ จ ากการเลือ กรูป แบบการส่ งเสริมการขายที่ไ ม่เ หมาะสมและไม่ได้ร บั ความสนใจจาก
ผู้บริโ ภค ที่ส าคัญ คือ คาดว่ าข้อ ค้นพบจากงานวิจ ยั นี้จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาองค์ค วามรู้
ทางการสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการส่งเสริมการขายที่มคี วามเกี่ยวโยงกับแนวคิด
และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งกับแบรนด์ เนื่อ งจากในการสารวจเบื้อ งต้นของการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ใน
ประเทศไทยยังมีก ารศึก ษาวิจยั ผลกระทบของการส่ งเสริมการขายในมิติ ต่ าง ๆ ที่เ ชื่อ มโยงกับ
องค์ประกอบของแบรนด์ในแง่มมุ เกีย่ วกับความรูแ้ ละความภักดีต่อแบรนด์จานวนไม่มาก
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ปัญหานาการวิ จยั
1. การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคเป็นอย่างไร
2. ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคเป็นอย่างไร
3. ความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างไร
4. การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที
ของผูบ้ ริโภคหรือไม่ อย่างไร
4.1. การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้การส่งเสริม
การขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรู้การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของ
สินค้ามีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคหรือไม่ อย่างไร
4.2. การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้การส่งเสริม
การขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรู้การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของ
สินค้ามีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคหรือไม่ อย่างไร
5. ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี อง
ผูบ้ ริโภคหรือไม่ อย่างไร
5.1. การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์
สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
2. เพื่อศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
3. เพื่อศึกษาความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีม่ ตี ่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
4.1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยด้านการเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
การขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้าทีม่ ตี ่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
4.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยด้านการเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
การขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้าทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ท่มี ตี ่อความภักดีต่อแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
5.1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ทม่ี ตี ่อความ
ภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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สมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้การส่ งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อ ความรู้เ กี่ยวกับแบรนด์ส ถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานที่ 1.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานที่ 1.2 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานที่ 2 ความรู้เ กี่ยวกับแบรนด์มอี ิทธิพลต่อ ความภักดีต่ อแบรนด์สถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานที่ 2.1 การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เจาะจงศึกษาสถานีบริการน้ ามันพีที เนื่องจากเป็ นสถานีบริการน้ ามันที่ม ี
การขยายเครือข่ายสาขาอย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ปี ทผ่ี ่านมา และในปจั จุบนั มีจานวนมากเป็ นอันดับ
สองในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลในเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
และช่องทางการสื่อสารทางการตลาด จากนัน้ นามาใช้พฒ
ั นาเครื่องมือวิจยั เพื่อศึกษาจริงด้วยวิธกี าร
วิจยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ขบั ขีย่ านยนต์ท่เี คยใช้บริการของสถานี
บริการน้ามันพีที โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
นิ ยามศัพท์
ผูว้ จิ ยั กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะสาหรับใช้ในการศึกษาดังนี้
การรับรู้การส่ งเสริ มการขาย (Perception of sales promotion) หมายถึง การรับ รู้
ของบุค คลผ่ านทางประสาทสัมผัส ทัง้ ห้าที่มตี ่ อ รู ปแบบของการส่ งเสริมการขายผ่านช่อ งทางการ
สื่อสารต่างๆ ของสถานีบริการน้ ามันพีที มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและจดจาได้
โดยครอบคลุมเครื่องมือทุกประเภทของการส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีก (Instruments of retail
promotion) ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น ได้แก่ (1) การส่ งเสริมการขายที่เ กี่ยวข้อ งกับราคาของสินค้า
(Price promotion) คือ รูปแบบการส่งเสริมการขายทีส่ ่งผลให้ราคาสินค้าหรือบริการของสถานีบริการ
น้ ามันพีทมี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือลดลง ได้แก่ การปรับราคาลงชัวคราว
่
การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน
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การให้ส่วนลดเฉพาะสมาชิก คูปองส่วนลด รับเครดิตเงินคืน (2) การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
การขาย (Supportive non-price promotion) คือ การสื่อ สารเพื่อ ท าให้ผู้บ ริโ ภคตื่น ตัว ไปกับ การ
ส่งเสริมการขายที่สถานีบริการน้ า มันพีทไี ด้จดั ขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ได้แก่ โฆษณา ณ จุดขาย โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดดิสเพลย์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย
(3) การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า (True non-price promotion) คือ รูปแบบ
การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่ส่งผลให้ราคาสินค้าหรือบริการของสถานีบริการน้ ามันพีทมี กี ารเปลีย่ นแปลง
ได้แก่ การแจกของตัวอย่าง การแจกของแถม การจัดชิงโชค การจัดประกวด การจัดงานอีเวนต์ โดย
จาแนกสเกลการวัดระดับของการรับรู้ ด้วยวิธกี ารประมาณค่าเป็น 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 (ไม่เคยได้รบั เลย)
ถึง 5 (ได้รบั เป็นประจา)
แบรนด์ธรุ กิ จค้าปลีก (Retail brand) ในงานวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ต่างๆที่สามารถบ่งบอกถึงธุรกิจค้าปลีกของสถานีบริการน้ ามันพีที ที่มคี วามแตกต่างไป
จากสถานีบริการน้ามันแบรนด์อ่นื
ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand knowledge) หมายถึง ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับแบรนด์ทงั ้
เชิงพรรณนาและเชิงประมวลผล โดยเป็ นการสรุปความของแต่ละบุคคลจากร่องรอยของแบรนด์ท่ี
ผู้บริโภคมีในความทรงจา มีองค์ประกอบ 2 ส่วน (Keller, 1993, p. 3) ได้แก่ (1) การรู้จกั แบรนด์
(Brand awareness) คือ ความสามารถของผู้บริโภคที่จะเข้าใจและจดจาได้ถงึ องค์ประกอบพื้นฐาน
ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที และจดจาไว้ในความทรงจา ซึ่งเกิดขึน้ จากการรับรูผ้ ่านประสาท
สัมผัสทัง้ ห้า หรือการใช้ความคิดพิจารณา โดยวัดได้จากการจดจาองค์ประกอบพืน้ ฐานของแบรนด์
สถานีบริก ารน้ ามันพีที ได้แ ก่ ลักษณะสถานีบริการ โทนสี ชื่อบัต รสมาชิก โมบายแอพพลิเ คชัน่
เว็บไซต์ สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ ของคอลเซนเตอร์ สโลแกนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยวัดจากการตอบถูกหรือตอบผิด (2) ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand image) คือ
การรับรูข้ องผู้บริโภคที่มตี ่อ แบรนด์ส ถานีบริการน้ ามันพีท ี ซึ่งมาจากการเชื่อ มโยงสู่แบรนด์ต าม
คุณ สมบัต แิ ละคุณ ประโยชน์ที่ก่อ ให้เ กิดทัศ นคติเ กี่ยวกับแบรนด์ขนึ้ ในความทรงจาของผู้บริโภค
โดยวัดได้จากระดับความเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ของสถานีบริการน้ามันพีท ี
จาแนกสเกลการวัดด้วยวิธกี ารประมาณค่าเป็ น 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ถึง 5 (เห็น
ด้วยอย่างยิง่ )
ความภักดี ต่อ แบรนด์ (Brand loyalty) หมายถึง ค ามัน่ สัญ ญาของผู้บ ริโ ภคที่ม ีต่ อ
แบรนด์สถานีบริก ารน้ ามันพีที อันทาให้เกิดความตัง้ ใจที่จะกลับมาใช้บริการซ้ากันอย่างต่ อเนื่อ ง
พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุ นต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทนี ัน้ เสมือนตนเองเป็ นเจ้าของ โดยที่ไม่ม ี
ผลกระทบใดๆจากสถานการณ์ทางการตลาดทาให้เกิดการเปลีย่ นไปใช้บริการกับแบรนด์อ่ืนได้ วัดได้
จากระดับความเห็นด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมชีว้ ดั ทัง้ ในแง่การกระทาและทัศนคติ โดยจาแนกสเกลการ
วัดด้วยวิธกี ารประมาณค่าเป็น 5 ระดับตัง้ แต่ 1 (ไม่จริงเลย) ถึง 5 (จริงมากทีส่ ุด)
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สถานี บริ การน้ามันพีที หมายถึง สถานีบริการน้ ามันเชือ้ เพลิงทีใ่ ห้บริการแก่ยานพาหนะ
ทางบก ซึ่งตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่ติดถนนใหญ่ หรือ ติดถนนซอยก็ได้ มีข นาดความกว้างตามที่ก รมธุ รกิจ
พลังงานประกาศก าหนดและจัดเก็บน้ ามันเชื้อ เพลิงไว้ใ นถังเก็บน้ ามันเชื้อ เพลิงใต้พ้นื ดินบริหาร
จัดการโดยบริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ พีที
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง บุคคลทัวไปที
่ ข่ บั ขีย่ านยนต์และใช้บริการเติมน้ามันเชือ้ เพลิงกับสถานี
บริการน้ามันพีที
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ทาให้ทราบการรับรู้การส่งเสริมการขาย ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ และความภักดีต่ อ
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
2. ทาให้ทราบอิทธิพลของการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามันพีที ทีม่ ตี ่อ
ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ของผูบ้ ริโภค
3. ทาให้ทราบอิทธิพลของความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ทม่ี ตี ่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าผลการวิจยั ก่อให้เกิดคุณค่าทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. ในด้านวิชาการ สามารถนาข้อค้นพบจากงานวิจยั ไปพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการส่งเสริม
การขายที่มผี ลกระทบต่อแนวคิดและทฤษฎีในด้านแบรนด์ เนื่องจากพบว่าในประเทศไทยยังมีการ
ศึกษาวิจยั ในเรือ่ งนี้จานวนไม่มาก
2. ในด้านธุ รกิจสถานีบริก ารน้ ามัน สามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ เ ป็ นแนวทางในการวาง
แผนการส่งเสริมการขาย หรือ กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่2
แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้การส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจ ค้า
ปลีก ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ และความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั ได้
สารวจแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการส่งเสริมการขาย (Sales promotion)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับธุรกิจค้าปลีก (Retailing)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแบรนด์ (Brand)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ (Brand knowledge)
5. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty)
6. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้ (Perception)
7. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขาย (Sales promotion)
1.1 ความหมายของการส่งเสริมการขาย (Sales promotions)
Kitchen และ Pelsmacker (2004, p. 47) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการขายเป็นเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้นาเสนอคุณค่าเพิม่ เติมไปยังผูซ้ อ้ื หรือผูข้ าย เพื่อกระตุน้ ให้ซอ้ื สินค้าหรือบริการในตอนนี้โดยทันที
ซึง่ ดีกว่าการซือ้ ในภายหลัง
Forsyth (2007, p. 157) นิยามว่า การส่ งเสริมการขายเปรียบเสมือ นสิ่ง จูงใจซึ่ง มุ่งมัน่
โดยตรงทีจ่ ะโน้มน้าวกลุ่มผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นเป้าหมายซึง่ เจาะจงไว้ ทาตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้
O'Guinn และ คณะ (2014, p. 305) นิยามว่า การส่งเสริมการขายคือ การใช้เทคนิคการ
ปลุกเร้าที่สามารถสร้างการรับรูข้ องคุณค่าของแบรนด์ท่มี ากขึน้ ท่ามกลางผู้บริโภคและสมาชิกของ
ช่องทางการค้าโดยมีความตัง้ ใจในการสร้างยอดขายในระยะเวลาอันสัน้ ด้วยวิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดการ
ทดลองใช้ ซือ้ มากขึน้ หรือซือ้ ซ้าอีกครัง้
จากค านิยามต่างๆในข้างต้น ผู้ว ิจยั สรุปได้ว่า การส่ งเสริมการขาย คือ เครื่อ งมือที่ใ ช้
กระตุ้นกลุ่มผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นเป้าหมายซึง่ เจาะจงไว้แล้ว ให้เกิดการทดลองใช้ ซือ้ มากขึน้ หรือซือ้ ซ้าอีก
ครัง้ ซึง่ จะนาปสู่การเติบโตขึน้ ของยอดขายภายในระยะเวลาอันสัน้
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1.2 คุณประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย (Benefits of sales promotion)
ผูว้ จิ ยั ได้ระบุคุณประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.2.1 คุณประโยชน์ต่อผูข้ าย
Yeshin (2006, p. 75) ได้อ้างถึงผลการวิจยั ของ Peattie ในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งได้สรุป
ถึงศักยภาพทีซ่ ่อนเร้นของการส่งเสริมการขายทีเ่ ป็ นคุณค่าสาหรับผูข้ ายไว้อย่างน่ าสนใจ ดังนี้
1) ทาให้การรูจ้ กั แบรนด์ดขี น้ึ
2) กระตุน้ ให้เกิดการทดลองใช้สนิ ค้า/บริการ
3) ทาให้รปู แบบความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคตามฤดูกาลมีความราบรื่น
4) ทาหน้าทีเ่ ป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผูข้ ายกับลูกค้า
5) สนับสนุนธีม (Theme) ของการโฆษณา
6) สนับสนุนความพยายามในการสื่อสาร ณ จุดขาย
7) นาเสนอโอกาสในการประชาสัมพันธ์
8) ลดระดับความพยายามในการส่งเสริมการตลาดของคู่แข่ง
1.2.2 คุณประโยชน์ต่อผูซ้ อ้ื หรือผูบ้ ริโภค
Chandon และคณะ (2000, p. 68 - 69) ได้ทาการวิจยั โดยใช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใ ห้
ข้อ มูล จ านวน 9 คน เพื่อ ค้น หาความจริง เกี่ย วกับ คุ ณ ประโยชน์ ข องการส่ ง เสริม การขายที่ม ีต่ อ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ สามารถถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) คุณประโยชน์เชิงประโยชน์นิยม (Utilitarian benefits) คือ คุณประโยชน์ท่ชี ่วยให้
ผู้ บ ริโ ภคได้ ม าซึ่ง ประโยชน์ ข องการซื้อ เพิ่ ม มากขึ้น และยกระดับ ความมีป ระสิท ธิภ าพของ
ประสบการณ์ในการซือ้ ประกอบด้วย
1.1) ความประหยัด (Saving) หมายถึง การสร้างการรับรูใ้ ห้ผู้บริโภคในเรื่องความ
คุม้ ค่าเพื่อลดความความทุกข์จากเงินทีจ่ า่ ยไป โดยการทาให้ลกู ค้าจ่ายเงินน้อยกว่าราคาทีค่ ดิ ไว้
1.2) ความมีคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเพิม่ คุณค่าของเงินแต่ไม่ได้ลดจานวน
เงินทีต่ อ้ งจ่าย แต่เปิดทางให้ผบู้ ริโภคได้รบั สินค้าทีค่ ุณภาพมากขึน้ โดยการเพิม่ เงินอีกไม่มาก
1.3) ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง การเพิม่ ประสิทธิผลในการซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคโดยการลดต้นทุนด้านระยะเวลาในการค้นหาและไตร่ตรองในการตัดสินใจ
2) คุณประโยชน์เชิงสุขนิยม (Hedonic benefits) คือ คุณประโยชน์ซง่ึ มีผลอยู่ภายใน
และเชื่อ มโยงสู่ อ ารมณ์ ค วามรู้ส ึก จากประสบการณ์ ความพึง พอใจ และความภู ม ิใ จในตัว เอง
ประกอบด้วย
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2.1) การแสดงออกถึงคุณค่าของตัวเอง (Value expression) หมายถึง การแสดงออก
และยกระดับของผู้บริโภคในความเป็ นตัวตนซึงคิดว่าตนเองกาลังเป็ นอยู่ รวมถึงค่านิยมส่วนบุคคล
ด้วย
2.2) การสารวจ (Exploration) หมายถึง การเติมเต็มความต้องการจากภายในของ
ผูบ้ ริโภคสาหรับการสารวจ การแสวงหาความหลากหลายในทางเลือก และการได้รบั ข้อมูล
2.3) ความเพลิด เพลิน (Entertainment) หมายถึง การท าให้ผู้บ ริโ ภคเกิด ความ
บันเทิงและความมีสุนทรียภาพในการเฝ้าดูหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นสมควรนาคุณประโยชน์ของการส่งเสริมการขายต่อผูซ้ อ้ื หรือผูบ้ ริโภค
มาใช้ในการพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั เพื่อศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับองค์ประกอบด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
ในส่วนของภาพลักษณ์ของแบรนด์
1.3 ประเภทของการส่งเสริมการขาย (Type of sales promotion)
Blattberg และ Neslin (1990, p. 33) จ าแนกประเภทของการส่ ง เสริม การขายโดยให้
เป็ นไปตามลักษณะของผูร้ เิ ริม่ และกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ สามารถระบุได้เป็ น 3 ลักษณะ ตามภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ประเภทของการส่งเสริมการขาย
ผูผ้ ลิต
Trade promotions
ธุรกิจค้าปลีก

Consumer
promotions

Retailer promotions
ผูบ้ ริโภค

ทีม่ า Blattberg และ Neslin (1990, p. 33)
จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายแต่ละลักษณะได้ ดังนี้
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ลักษณะที่ 1 การส่ งเสริมการขายโดยผู้ผลิตไปยังธุรกิจค้าปลีก (Trade promotions) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) โน้มน้าวให้มกี ารจัดกิจกรรมของร้านค้า
2) กระตุน้ ยอดซือ้ จากร้านค้า
3) ถ่ายเทสินค้าไปยังร้านค้า
4) เพิม่ หรือรักษาไว้ซง่ึ จานวนของช่องทางการจัดจาหน่ าย
5) หลีกเลีย่ งการลดราคาสินค้าโดยตรง
6) เป็นเครือ่ งมือสาหรับใช้แข่งขันกัน
ลักษณะที่ 2 การส่งเสริมการขายโดยผู้ผ ลิตไปยังผู้บริโภค (Consumer promotions) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพิม่ การรูจ้ กั แบรนด์
2) ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่
3) เพิม่ ยอดขายจากลูกค้าในปจั จุบนั
ลักษณะที่ 3 การส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีกไปยังผู้บริโภค (Retailer promotions)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างจานวนผูเ้ ยีย่ มชมร้านค้า
2) ลดจานวนสินค้าค้างสต๊อก หรือมากเกินความจาเป็น
3) ยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์
4) สร้างภาพลักษณ์ในด้านราคาทีด่ งึ ดูดใจ
ทัง้ นี้แนวทางการจาแนกดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Percy (2014, p. 104) ซึง่ ได้
แบ่งประเภทของการส่งเสริมการขายไว้ในลักษณะเช่นเดียวกัน และได้อธิบายไว้ดงั นี้
1) การส่งเสริมการขายโดยผู้ผลิตไปยังธุรกิจค้าปลีก (Trade promotions) เป็ นโปรแกรม
ของการให้ส่ ว นลดที่มุ่งหมายเพื่อ เพิ่มช่อ งการจัดจาหน่ ายหรือ กระจายสินค้าไปยังธุ รกิจค้าปลีก
โดยรวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนกับทางพนักงานขายโดยตรง
2) การส่งเสริมการขายโดยผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค (Consumer promotions) มักเป็ นการ
พัฒนาโดยนักการตลาดหรือเอเจนซีโ่ ฆษณา และส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มผูร้ บั สารเป้าหมาย เพื่อเร่งให้
เกิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทีเ่ ร็วขึน้ บ่อยครัง้ ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการส่งเสริมการขายลักษณะนี้
จะเกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภคทีร่ ะดับของธุรกิจค้าปลีก
3) การส่ ง เสริม การขายโดยธุ ร กิจ ค้า ปลีก ไปยัง ผู้บ ริโ ภค (Retailer promotions) สิ่ง ที่
ผูบ้ ริโภคมักจะเห็นทีร่ า้ นค้า คือ ผลตอบแทนด้านตัวเงิน และการจัดแสดงสินค้า ซึง่ สามารถโน้มน้าว
เพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจซือ้ ให้เร็วขึน้
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โดยทัวไป
่ ผู้บริโภคมักจะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมการขายโดย
ผู้ผ ลิต ไปยัง ผู้บ ริโ ภค (Consumer promotions) กับ การส่ ง เสริม การขายโดยธุ ร กิจ ค้า ปลีก ไปยัง
ผูบ้ ริโภค (Retailer promotions) ซึ่งในเชิงธุรกิจมีความชัดเจนเพียงอย่างเดียว คือ การส่งเสริมการ
ขายโดยผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค (Consumer promotions) จะริเริม่ โดยบริษทั ฯ ผู้ผลิต แต่การส่งเสริม
การขายโดยธุรกิจค้าปลีกไปยังผูบ้ ริโภค (Retailer promotions) จะริเริม่ โดยร้านค้าเอง แต่รา้ นค้านัน้
สามารถเป็ นแบรนด์ของผูผ้ ลิตโดยตรง หรือเป็ นแบรนด์ของร้านค้าเองก็ได้ ผู้วจิ ยั จึงเลือกที่จะศึกษา
การส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีกไปยังผูบ้ ริโภคเป็นหลัก
1.4 เครื่อ งมือ ของการส่ ง เสริม การขายโดยธุ ร กิ จ ค้ า ปลีก ( Instruments for retailer
promotions)
Gedenk และคณะ (2006) ได้จดั กลุ่มและอธิบายถึงเครื่องมือของการส่งเสริมการขายที่
ธุรกิจค้าปลีกนามาประยุกต์ใช้กนั โดยส่วนใหญ่ ดังภาพที่ 2 ด้านล่าง
ภาพที่ 2 เครือ่ งมือของการส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีก
การส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีก (Retail promotion)
การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับราคาของสินค้า
(Non-price promotion)

การส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับราคาของสินค้า
(Price promotion)
การปรับราคาลงชัวคราว
่

เชิงสนับสนุน “Supportive”
(Non-price promotion)

คูปองส่วนลด

การสือ่ สารการส่งเสริมการขาย
 คุณลักษณะของสือ่
 โฆษณา ณ จุดขาย
 โฆษณาผ่านสือ่ อื่นๆ

รับเงินคืน

ดิสเพลย์

อื่น ๆ

สือ่ ณ จุดขาย

การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน
การให้สว่ นลดเฉพาะสมาชิก

บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย
อื่น ๆ

ทีม่ า (Gedenk, Neslin, & Ailawadi, 2006, p. 347)

โดยแท้จริง “True”
(Non-price promotion)
การแจกของตัวอย่าง
การแจกของแถม
การจัดชิงโชค/ จัดประกวด
การจัดงานอีเวนต์
อื่น ๆ
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จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า (Price promotion) คือ รูปแบบการ
ส่งเสริมการขายทีส่ ่งผลให้ราคาของสินค้าหรือบริการมีการเปลีย่ นแปลงหรือลดลง เช่น การปรับราคา
สินค้าลงชัวคราว
่
การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน ส่วนลดสาหรับสมาชิก คูปองแทนเงินสด การคืนเงิน
เมือ่ มียอดซือ้ ตามทีก่ าหนด เป็นต้น
2) การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้า (Non-price promotion) แบ่งเป็น
2.1) การสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย (“Supportive” non-price promotion)
คือ การสื่อสารเพื่อทาให้ผบู้ ริโภคตื่นตัวไปกับการส่งเสริมการขายทีไ่ ด้จดั ขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูบ้ ริโภค เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การจัดแสดงโชว์สนิ ค้า สื่อ ณ จุดขายเป็นต้น
2.2) การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าโดยแท้จริง (“True” non-price
promotion) คือ รู ป แบบการส่ ง เสริม การขายที่ ไ ม่ ส่ ง ผลให้ ร าคาข องสิ น ค้ า หรือ บริก ารมีก าร
เปลีย่ นแปลง เช่น การแถมของทีไ่ ม่ใช่สนิ ค้าชนิดเดียวกัน การชิงโชค การแจกของทีร่ ะลึก การให้เข้า
ร่วมกิจกรรมอีเวนต์พเิ ศษต่างๆ เป็นต้น
ผู้ว ิจยั ได้นาเครื่อ งมือ ของการส่ ง เสริม การขายเหล่ า นี้ มาใช้เ ป็ น แนวทางเพื่อ ก าหนด
คาถามในการสัมภาษณ์ผบู้ ริห ารถึงนโยบายและวางแผนงานการส่งเสริมการขายรวมถึงช่องทางการ
สื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภคของสถานีบริการน้ ามันพีที เพื่อนาไปพัฒนากรอบแนวคิดใน
การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการขายในลาดับถัดไป
2. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิ จค้าปลีก (Retailing)
2.1 ความหมายของธุรกิจค้าปลีก
Bhatia (2008, p. 1) ได้ใ ห้ค วามหมายของธุ ร กิจ ค้า ปลีก ว่ า เป็ น กิจ กรรมของการขาย
สิน ค้า และบริก ารไปยังผู้บริโภคคนสุ ด ท้า ย มัน เกี่ยวพัน กับการเตรีย มพร้อ มในการจ่ายเงินของ
ผูบ้ ริโภคเพื่อความพึงพอใจของการกิน การสวมใส่ หรือประสบการณ์โดยเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ ธุรกิจค้าปลีกเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายของสินค้าและบริการเนื่องจากมันมีบทบาททีส่ าคัญใน
เส้นทางของผลิตภัณฑ์ท่ซี ่งึ มาจากผู้ผลิตหรือผู้นาเสนอการบริการ ธุรกิจค้าปลีกเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งทีส่ าคัญสาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยอานวยความสะดวกในการนาผลิตภัณฑ์มาให้เข้าถึง
กลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมาย เช่น การตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าถึงได้ง่าย การมีประเภทของผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการทีจ่ ะซือ้ และการขายสินค้าไดในปริมาณทีเ่ หมาะกับการบริโภคส่วนบุคคล
2.2 ประเภทของธุรกิจค้าปลีก
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เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามหลากหลาย ต้องการความสะดวก
และคุณภาพที่มากขึ้น ธุรกิจค้าปลีกในปจั จุบนั จึงมีประเภทและรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ (Bhatia, 2008, p. 33)
1) ร้านสะดวกซือ้ (Convenience store) เป็ นร้านค้าทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้ถนิ่ ที่อยูอ่ าศัย ซึง่ สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้งา่ ย จาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็ นต่อชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ จาหน่ าย
อาหาร เครือ่ งดื่มประเภทพร้อมรับประทานทันที
2) ร้านค้าแบบลูกโซ่ (Chain of store) เป็ นกลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน
โดยมีการออกแบบทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ วางแผนงานจัดการคลังสินค้าร่วมกัน มีกลยุทธ์การส่งเสริมการ
ขายและการบริการ รวมถึงอื่นๆอีกมากมาย
3) ร้านค้าแฟรนไซส์ (Franchise) เป็ นร้านค้าปลีกทีส่ ทิ ธิการเป็ นเจ้าของและจัดการโดยบุ
คลลแต่ละคน ในนามของของการได้รบั สิทธิบตั รจากองค์กรขนาดใหญ่
4) ร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty store) เป็ นร้านค้าทีมสี ายผลิตภัณฑ์แบบ
จาเพาะเจาะจง แต่มแี บบ ขนาด สีสนั หรือมีย่หี ้อให้เลือกครบตามความต้องการ และนาเสนอการ
บริการแบบผูเ้ ชีย่ วชาญ เรียกอีกอย่างนึงว่า คาเทกอรี่ คิลเลอร์ (Category killer)
5) ห้า งสรรพสิน ค้ า (Department store) เป็ น ร้า นค้า ปลีก ที่ม ีห ลากหลายแผนก และ
ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการหนึ่งเดียว มีขนาดหรือพืน้ ทีข่ องร้านค้าทีใ่ หญ่
6) ร้านสรรพาหาร (Supermarket) เป็ นร้านค้าปลีกที่แบ่งแผนกไว้อย่างหลากหลาย ขาย
สินค้าที่เกี่ยวกับการบริโภคเป็ นหลัก นโยบายการขายสินค้าเป็ นการให้ลูกค้าบริการตัวเอง (selfservices)
7) ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) เป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่จดั จาหน่ ายสินค้าและ
บริก ารครอบคลุ ม ทุ ก ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค โดยปกติจ ะมีโ ครงสร้า งของร้า นค้า คล้า ยกับ
คลังสินค้า และมีพน้ื ทีจ่ อดรถทีก่ ว้างขวาง
8) ศูนย์การค้า (Shopping mall) เป็ นร้านค้าปลีกที่นาเสนอส่วนประสมของร้านค้าย่อ ย
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ร้านค้าประเภทนี้จะจัดสรรพืน้ ทีส่ ่วนหนึ่งไว้เพื่อเปิดให้เช่าโดยผูป้ ระกอบการ
ภายนอกรวมทัง้ มีสงิ่ อานวยความสะดวกเพื่อสร้างความบันเทิงและการจอดรถ
9) ช็อปปิ้ งพลาซ่า (Shopping plaza) เป็ นร้านค้าปลีกที่มกี ารวางโครงสร้างไว้สาหรับให้
เช่าโดยผู้ประกอบการภายนอกเป็ นหลัก มีพ้นื ที่มากกว่า 1,000 ตารางฟุ ต ซึ่งจะรวมทุกร้านค้าไว้
ภายในตึกเดียวกัน ประกอบด้วย
- ร้านขายสินค้าลดราคา (Discount store) เป็ นร้านค้าปลีกทีม่ สี นิ ค้าหลากหลายและทัว่ ๆ
ไปเน้นราคาทีไ่ ม่สงู มาก มีลกั ษณะง่ายๆ ไม่มคี วามหรูหรามาก
- ร้านค้าโดยผู้ผ ลิต (Factory outlet) เป็ นร้านค้าปลีกที่เ ป็ นเจ้าของและถู กจัด การโดย
บริษทั ผูผ้ ลิตเอง ซึง่ ขายสินค้าทีถ่ ูกยกเลิก หรือมีตาหนิ ในราคาถูก
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- ร้า นค้า ในพื้น ที่ผ่ อ นปรน (Kiosk) เป็ น ร้า นค้า ปลีก ที่ไ ด้ร ับ สัม ปทานให้ต ัง้ อยู่ภ ายใน
สถานทีเ่ ฉพาะ มีลกั ษณะร้านค้าแบบเปิด (Free standing pavilion)
จากลักษณะของธุรกิจค้าปลีกที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ในการศึกษาครัง้ นี้เห็นสมควรพิจารณา
ธุ รกิจของสถานีบ ริก ารน้ า มันพีทีไ ด้ว่า มีล ักษณะของธุ รกิจค้าปลีกผสมผสานกัน 2 ลัก ษณะ คือ
ร้านค้าแบบลูกโซ่ (Chain of store) และร้านค้าแฟรนไซส์ (Franchise) เนื่องจากสถานีบริการน้ ามัน
พีที ม ีจ านวนสาขามากกว่ า 85% ใช้ รู ป แบบการบริห ารงานแบบ COCO (Company-Owned
Company-Operated) ผูว้ จิ ยั จึงเลือกเก็บข้อมูลจากสถานีบริการน้ ามันทีเ่ ป็น ร้านค้าแบบลูกโซ่ (Chain
of store) เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ทีใ่ กล้เคียงกับแนวทางการบริหารของบริษทั
3. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์ (Brand)
3.1 ความหมายของแบรนด์ (Brand)
แบรนด์ (Brand) นั ้น ได้ ม ีก ารอธิบ ายความหมายไว้ อ ย่ า งมากมายจากหลากหลาย
แหล่งทีม่ า ตัวอย่างเช่น
แบรนด์ หมายถึง สิง่ ที่แยกแยะชื่อหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโลโก้ เครื่องหมาย
การค้า หรือการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี เี จตนาในการกาหนดถึงตัวสินค้าหรือบริการของผูข้ ายรายใด
รายหนึ่งหรือกลุ่มผูข้ ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และให้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ มีความแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน
แบรนด์ทาให้ผู้บริโภคมีความชัดเจนเกี่ยวกับสินค้า และปกป้องทัง้ ลูกค้าและผู้ผลิตจากคู่แข่งขันที่
พยายามผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึน้ เหมือนๆกัน (Aaker, 1991, p. 7)
แบรนด์ หมายถึง ชื่อ (Name) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) ดีไซน์ (Design)
หรือ การผสมผสานของสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้กล่าวมา ซึง่ มีเป้าหมายทีจ่ ะระบุถงึ สินค้าหรือบริการจากผูข้ าย
และสร้างความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง (Kotler, 1997, p. 44)
Riezebos และ Van der Grinten (2012, p. 9) ได้นิยามว่า แบรนด์ หมายถึง ชื่อ (Name)
คา (Term) เครื่องหมาย (Sign) กับพลังที่จะสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าหรือบริการของบริษัท
หรือองค์กรด้วยตัวมันเอง และแสดงให้เห็นความหมายทีแ่ น่ นอนไปยังกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในลักษณะที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
Landa (2005, p. 4) ได้อ ธิบ ายถึง ลัก ษณะ 3 ประการ ที่ร วมกัน เป็ น ความหมายของ
แบรนด์ไว้ ดังนี้
ประการที่ 1 คือ เป็ นผลรวมทัง้ หมดในบุค ลิกลักษณะ (Characteristic) ของสินค้าหรือ
บริก าร รวมไปถึง กลุ่ ม (Group) เช่ น กลุ่ ม คน องค์ก ร บริษัท หรือ หน่ ว ยงาน ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ (Physical features) สินทรัพย์ในเชิงอารมณ์ (Emotional asset) และ
การเชื่อมโยงในทางศิลปวัฒนธรรมและในทางอารมณ์ (Cultural and emotional association)
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ประการที่ 2 คือ เป็ นอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อใช้กบั สินค้าหรือบริการโดยลาพัง กลุ่มของ
สิน ค้า หรือ บริก ารที่ซ่ึง กว้า งออกไป รวมไปถึง กลุ่ ม (Group) เช่ น กลุ่ ม คน องค์ก ร บริษัท หรือ
หน่วยงาน เป็นต้น
ประการที่ 3 คือ การรับรู้ (Perception) ทีต่ ่อเนื่องไปเรือ่ ยๆ โดยผูบ้ ริโภคหรือสาธารณชน
โดยสรุปคือ แบรนด์ หมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถบ่งบอก
ถึงตัวผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย ทาให้สนิ ค้าหรือบริการของตัวผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายนัน้ มีความแตกต่างไปจากผูแ้ ข่ง
อันจะส่งผลถึงประสบการณ์โดยรวมทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของผูบ้ ริโภค
3.2 องค์ประกอบพืน้ ฐานของแบรนด์ (Brand elements)
Keller (2013) เห็นว่าองค์ประกอบพืน้ ฐานของแบรนด์นัน้ สามารถนาเสนออัตลักษณ์และ
สร้างความแตกต่างจากแบรนด์อ่นื ๆ ได้ โดยการยกระดับการรูจ้ กั แบรนด์และสนับสนุ นการสร้างการ
เชื่อมโยงไปสู่แบรนด์ ซึง่ องค์ประกอบหลัก ๆ มีดงั นี้
1) ชื่อ แบรนด์ (Brand name) เป็ น พื้นฐานที่สาคัญ ในการสร้างคุ ณ ค่ าแบรนด์ และยึด
เหนี่ยวกับอัต ลักษณ์ ของผลิต ภัณ ฑ์ ดังนัน้ การเปลียนชื่อ แบรนด์อ าจมีค วามเสี่ยงในการสูญ เสีย
คุณค่า แบรนด์ได้ จึงควรถูกใช้เป็นระยะยาว
2) โลโก้และสัญลักษณ์ (Logos and symbols) องค์ประกอบทีเ่ กิดจากการมองเห็น มีส่วน
สาคัญ ในการสร้างตัวตนของแบรนด์ในตลาด พร้อมทัง้ ยังกระตุ้นให้ผู้บริโภคสร้างการเชื่อมโยงสู่
แบรนด์ดว้ ยตัวของมันเองและการวางตาแหน่งทีถ่ ูกเลือกไว้
3) อักขระ (Character) แสดงถึงประเภททีพ่ เิ ศษในสัญลักษณ์ของแบรนด์ บ่อยครัง้ มักจะ
เต็มไปด้วยสีสนี และมโนภาพซึง่ ดึงดูดความสนใจได้ ช่วยให้แบรนด์ได้ปรากฏอยู่ในตลาดรวมทัง้ ช่วย
ในการสื่อสารคุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
4) บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) เป็ นองค์ประกอบของแบรนด์ทส่ี าคัญ ซึง่ เชื่อมโยงสู่ฟงั ก์ชนั ่
ของการออกแบบและบรรจุ หรือห่อหุ้มสาหรับผลิตภัณฑ์นัน้ ควรให้ทงั ้ ประโยชน์ในการใช้งานและ
ความสุนทรีย์ เช่น ขนาด รูปทรง วัตถุดบิ สี ตัวอักษร และกราฟฟิก
5) สโลแกน (Slogan) เป็ นวลีสนั ้ ๆ ที่ส่อื สารถึงข้อมูลเชิงบรรยายและโน้มน้าวสู่แบรนด์
สามารถที่จะแสดงถึงแก่นแท้ของแบรนด์เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญในคุณค่าของแบรนด์ โดยการลด
ช่องว่างในการให้ความหมายของแบรนด์ในตาแหน่งทีถ่ ูกวางไว้ในใจของผูบ้ ริโภค
6) จิงเกิ้ล (Jingle) เป็ นข้อความเสียงทีส่ ่วนใหญ่จะถูกบันทึกในใจของผูฟ้ งั ซึง่ บางทีอาจมี
คุณค่ามากทีส่ ุดในการยกระดับการรูจ้ กั แบรนด์
7) URL (Uniform resource locators) เป็ น การแสดงถึ ง การมีอ ยู่ ข องแบรนด์ ใ นโลก
ออนไลน์โดยรูจ้ กั กันดีในรูปแบบของโดเมนเนม โดยส่วนใหญ่มกั ใช้เป็นชื่อแบรนด์
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จากแนวทางเกี่ยวกับลัก ษณะต่าง ๆ และองค์ประกอบของแบรนด์ดงั กล่าว ผู้ว จิ ยั นา
องค์ป ระกอบพื้น ฐานของแบรนด์ มาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นาการศึก ษาตัว แปร
เกี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีที และสาหรับสร้างเครื่องมือแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการรูจ้ กั แบรนด์
4. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Knowledge)
4.1 ความหมายของความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
Keller (1993) ได้ให้ความหมายของความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ไว้ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แบรนด์ทงั ้ เชิงพรรณนาและเชิงประมวลผล โดยเป็ นการสรุปความของแต่ละบุคคลจากร่องรอยของ
แบรนด์ท่ผี บู้ ริโภคมีในความทรงจา โดยสามารถอธิบายได้จากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ (1) การรูจ้ กั
แบรนด์ (Brand awareness) (2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image)
4.2 โครงสร้างของความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ (Brand Knowledge Structures)
การให้ความหมายสาหรับความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ของ Keller ระบุว่า การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์
ของแบรนด์ถอื เป็ นโครงสร้างของความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ตามภาพที่ 3 ซึง่ สามารถอธิบายเพิม่ เติมใน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
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ภาพที่ 3 โครงสร้างของความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
การจดจาได้
เกีย่ วกับแบรนด์

ราคา

การรูจ้ กั แบรนด์
(Brand awareness)
การระลึกได้
เกีย่ วกับแบรนด์

ความรู้เกี่ยวกับ
แบรนด์
(Brandknowledge)

ประเภทของการ
เชือ่ มโยงสู่แบรนด์

คุณสมบัติ

คุณประโยชน์

ไม่เกีย่ วข้อง
กับผลิตภัณฑ์

บรรจุภณ
ั ฑ์

เกีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์

จินตภาพของ
ผูใ้ ช้สนิ ค้า

การใช้งาน

จินตภาพ
ของการใช้
สินค้า

สัญลักษณ์

ประสบการณ์

ความแข็งแกร่ง
โดยการเชือ่ มโยง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
(Brand image)

ทัศนคติ

ความชืน่ ชอบ
โดยการเชือ่ มโยง
ความแตกต่าง
โดยการเชือ่ มโยง

ทีม่ า Keller (1993, p. 7)
4.2.1 การรูจ้ กั แบรนด์ (Brand awareness) คือ ความสามารถของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะเข้าใจและ
จดจาได้ถงึ องค์ประกอบพืน้ ฐานของแบรนด์ทแ่ี ตกต่างกัน และจดจาแบรนด์นนั ้ ไว้ในความทรงจา ซึ่ง
จะเพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆตามประสบการณ์ ท่เี กิด ขึ้น กับ แบรนด์ด้ว ยการมองเห็น การได้ยนิ หรือ การใช้
ความคิดพิจารณา สามารถจาแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้
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ระดับที่ 1 การจดจาแบรนด์ได้ (Brand recognition) หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถ
ยืนยันได้ว่าเคยพบเห็นแบรนด์น้ีมาก่อนกล่าวคือ เมื่อมีการชีน้ าบางอย่าง ผูบ้ ริโภคจะสามารถนึกได้
ว่าเคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน การจดจาได้ในระดับนี้ถอื เป็ นระดับทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการรูจ้ กั เพี ยงผิวเผิน
เนื่องจากต้องมีการใช้ตวั ช่วย เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคสามารถนึกถึงแบรนด์นนั ้ ได้
ระดับที่ 2 การระลึกถึงแบรนด์ได้ (Brand recall) หมายถึง ความสามารถของผู้บริโภคที่
ระลึกถึงแบรนด์นัน้ ได้ เมื่อมีการกล่าวถึงประเภทของสินค้าหรือบริการนัน้ กล่าวคือ การระลึ กถึง
แบรนด์ได้อยู่ในระดับการรูจ้ กั ที่ลกึ ขึน้ กว่าการจดจาแบรนด์ได้ เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องอาศัยตัวช่วย
ใดๆในการช่วยเหลือชีน้ า
อย่างไรก็ตาม การรู้จกั แบรนด์มบี ทบาทที่สาคัญในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ด้วยเหตุผลหลัก 3 ข้อ ได้แก่ (1) มีความสาคัญเมือ่ ผูบ้ ริโภคกาลังคิดถึงแบรนด์ทอ่ี ยู่ในประเภทสินค้า
นี้ การเพิม่ ขึน้ ของการรูจ้ กั แบรนด์จะช่วยเพิม่ ความเป็ นไปได้ทผ่ี บู้ ริโภคจานาแบรนด์ของเราเข้าเป็ น
ส่วนหนึ่งในการประเมินทางเลือก (2) การรู้จกั แบรนด์มผี ลกระทบต่อการตัดสินใจในการประเมิน
ทางเลือกแม้ว่าไม่มสี งิ่ ใดเป็ นแก่นแท้ในการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ (3) การรูจ้ กั แบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อการ
สร้างความแข็งแกร่งของการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ในภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ น
ต่อการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์จากร่องรอยในความทรงจา
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของแบรนด์โดย Keller
(2003) มาใช้ระบุการวัดผลเกีย่ วกับการจดจาแบรนด์ได้ในแบบสอบถามส่วนของการรูจ้ กั แบรนด์
4.2.2 ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image) คือ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อแบรนด์ ซึง่
สะท้อนออกมาจากการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ตามคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ท่กี ่อให้เกิดทัศนคติขน้ึ ใน
ความทรงจาของผู้บริโภค สาหรับประเภทของการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ (Type of brand association)
สามารถเกิดขึน้ ได้โดยมี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
ลักษณะที่ 1 การเชื่อมโยงตามคุณสมบัติ (Attributes)
เป็ นการเชื่อมโยงกับรายละเอียดทีอ่ ธิบายถึงสินค้าหรือบริการ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคคิดว่า
สินค้าหรือบริการนัน้ กาลังเป็นอยูห่ รือกาลังมีอยู่ แบ่งคุณสมบัตอิ อกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1) คุ ณ สมบัติท่เี กี่ยวข้อ งกับตัว สินค้า (Product-related attributes) คือ ส่ ว นประกอบที่
จาเป็ นในการแสดงถึงหน้ าที่การทางานของสินค้าหรือ บริการในสายตาผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับ
ส่วนประกอบทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุประสงค์ของการบริการ โดยคุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับ
สินค้านัน้ จะถูกแบ่งแยกออกตามประเภทของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
2) คุ ณ สมบัติท่ไี ม่เ กี่ยวข้อ งกับตัว สินค้า (Non product-related attributes) คือ ลักษณะ
ภายนอกของสินค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ หรือการบริโภค ซึง่ อาจไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับตัว
สินค้าโดยตรง ซึ่งคุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่ใช่สนิ ค้านัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท
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ได้แก่ (1) ข้อมูลราคา (Price information) เป็ นเรือ่ งของกระบวนการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตขิ อง
สิน ค้า หรือ หน้ า ที่บ ริก ารโดยตรง ราคาถือ เป็ น การเชื่อ มโยงคุ ณ สมบัติท่ีส าคัญ อย่างหนึ่ ง เพราะ
ผู้บริโภคมักเชื่อในเรื่องของราคาและมูล ค่า และอาจแบ่งแบรนด์ด้วยความแตกต่ างของราคา (2)
ข้อมูลของบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) และลักษณะภายนอกของสินค้า (Appearance) ทัง้ นี้บรรจุภณ
ั ฑ์
ก็เ ป็ นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการซื้อและการบริโภคสินค้า แต่ส่ ว นใหญ่แล้ว พบว่าไม่เ กี่ยวข้อ งกับ
ส่วนประกอบด้านการใช้งานของสินค้าโดยตรง (3) จินตภาพของผู้ใช้ส ินค้า (User imagery) การ
เชื่อมโยงสู่แบรนด์ของผูใ้ ช้สนิ ค้าอาจพิจารณาได้จากปจั จัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic
factor) เช่น เพศ อายุ สถานภาพรายได้ ฯลฯ ส่วนปจั จัยทางด้านจิตวิทยา (Psychographic factor)
เช่น ทัศนคติทม่ี ตี ่ออาชีพ ทรัพย์สมบัติ สิง่ แวดล้อม หรือสถานการณ์ทางการเมือง ฯลฯ (4) จินตภาพ
การใช้ (Usage imagery) การเชื่อมโยงของสถานการณ์การใช้สนิ ค้าอาจขึ้นอยู่กบั ด้านต่างๆ เช่น
เวลา (วัน, สัปดาห์, เดือน,ปี) สถานที่ (ใน/นอกบ้าน) หรือลักษณะกิจกรรม (ทางการ/ไม่เป็นทางการ)
ลักษณะที่ 2 การเชื่อมโยงตามคุณประโยชน์ (Benefits)
เป็ นคุณค่าและความหมายส่วนตัวทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อคุณสมบัตติ ่างๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคคิด
ว่าสินค้าหรือบริการนัน้ ๆสามารถทาให้แก่เขาได้ โดยคุณประโยชน์ของแบรนด์สามารถแบ่งได้เป็ น 3
ประเภท ตามแรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1) คุณประโยชน์ดา้ นการใช้งาน (Functional benefits) เป็ นคุณประโยชน์ตามธรรมชาติท่ี
ผู้บริโภคจะได้รบั เมื่อเกิดการบริโภคสินค้าหรือบริการ และมักจะเป็ นสิง่ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า (Product-related attributes) โดยคุณประโยชน์เหล่านี้จะสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ขัน้ พืน้ ฐานของมนุ ษย์ อย่างเช่น ความต้องการทางด้านกายภาพ ความต้องการความปลอดภัย และ
มักเกีย่ วข้องกับความต้องการในการแก้ไขปญั หาหรือการเลีย่ งปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้
2) คุณประโยชน์ดา้ นประสบการณ์ (Experiential benefits) เป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ เมือ่ ได้
ใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ ซึ่งมัก มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติท่เี กี่ยวข้องกับตัวสินค้า (Productrelated attributes) คุณประโยชน์น้ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านประสบการณ์ท่ดี ตี ่อสินค้า
เช่น ความต้องการความพอใจด้านประสาทสัมผัส ความหลากหลาย และการกระตุน้ ด้านการรับรู้
3) คุณประโยชน์ เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic benefits) เป็ นข้อได้เปรียบภายนอกที่ได้รบั
จากการบริโภคสินค้าหรือบริการ และมักจะสอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่ไี ม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า (Non
product-related attribute) และเกี่ยวข้องกับ ความต้องการการยอมรับทางสังคม ความต้องการแสดง
ถึง ตัว ตนของตัว เอง และความต้อ งการประสบความส าเร็จ ในชีว ิต ดัง นั น้ ผู้บ ริโ ภคจึง ให้คุ ณ ค่ า
ความส าคัญ ต่ อ ชื่อ เสีย ง (Prestige) สิท ธิพิเ ศษ (Exclusivity) ความทัน สมัย (Fasionability) ของ
แบรนด์ เนื่องจากมีความเกีย่ วข้องกับการรับรูต้ นเอง (Self concept)
ลักษณะที่ 3 การเชื่อมโยงตามทัศนคติ (Attitude)
เป็ นประเภทของการเชื่อมโยงที่มลี กั ษณะเป็ นนามธรรมมากที่สุด ซึ่งทัศนคติต่อแบรนด์
นัน้ หมายถึง การที่ผบู้ ริโภคทาการประเมินภาพรวมของแบรนด์ และจะเป็ นสิง่ ที่กาหนดรูปแบบของ
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พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคในการบริโ ภคแบรนด์นัน้ และเป็ นความเชื่อ ที่เ กิดขึ้น จากการเชื่อ มโย ง
คุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ทม่ี คี วามโดดเด่น (Salience) เพียงพอสาหรับแบรนด์นนั ้ ๆ
ทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ของผู้บริโภคนัน้ จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละ
คุณ ประโยชน์ ของแบรนด์ และเกิดจาก (1) ความเชื่อ เกี่ยวกับคุ ณสมบัติท่เี กี่ยวข้องกับตัว สินค้า
(Product-related attribute) และคุ ณประโยชน์ ด้านการใช้งาน (Functional benefits) และ/หรือ (2)
ความเชื่อ เกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ท่ีไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ตัว สิน ค้ า ( Non-product-related attribute) และ
คุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และประสบการณ์ (Symbolic and experiential benefits)
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับคุณประโยชน์ท่กี ารส่งเสริมการขายมอบให้แก่
ผู้บริโภค ของ Chandon และคณะ (2000) มาเป็ นแนวทางในการศึกษาตัว แปรภาพลัก ษณ์ ของ
แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที โดยจาแนกแบ่งเป็ น (1) คุณประโยชน์เชิงประโยชน์นิยม (Utilitarian
benefit) ประกอบด้ ว ย ความประหยัด (Saving) คุ ณ ภาพที่ ม ากขึ้ น (Quality) ความสะดวก
(Convenience) และ (2) คุณประโยชน์เชิงสุขนิยม (Hedonic benefits) ประกอบด้วย การแสดงออก
ถึงคุณค่าความเป็ นตัวตน (Value expression) การสารวจสิง่ แปลกใหม่ (Exploration) ความบันเทิง
(Entertainment) ซึง่ มีความสอดคล้องกันกับแนวคิดเดียวกันกับประเภทของคุณประโยชน์โดย Keller
(1993) ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้จะนามาใช้ในการวัดมิตติ ่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ โดย
เป็นข้อคาถามในเครือ่ งมือวิจยั เพื่อวัดภาพลักษณ์ของแบรนด์
5. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty)
5.1 ความหมายของความภักดีต่อแบรนด์
ความภักดีต่อแบรนด์ คือ คามันสั
่ ญญาทีย่ ดึ ถือไว้อย่างลึกซึง้ ทีจ่ ะซือ้ ซ้าหรือให้การอุปถัมภ์
ในสินค้าหรือบริการทีช่ ่นื ชอบอย่างสม่าเสมอในอนาคต ทัง้ ๆ ทีม่ คี วามพยายามทางการตลาดอย่าง
มากมายทีอ่ าจเป็นสาเหตุให้เปลีย่ นแบรนด์ได้ (Oliver, 1997, p. 5)
Singh และคณะ (2010, p. 36) อธิบายว่า ความภักดีต่ อแบรนด์แสดงให้เห็นถึงค ามัน่
สัญญาของผู้บริโภคที่จะซื้อแบรนด์อีกครัง้ และอีกครัง้ แม้ว่าจะการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการจะมี
ต้นทุนทีส่ งู กว่าคู่แข่ง
ในที่น่ีจงึ สรุปได้ว่า ความภักดีต่ อ แบรนด์ คือ ค ามันสั
่ ญ ญาของผู้บริโภคต่ อ แบรนด์ใ ด
แบรนด์หนึ่งในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน อันทาให้เกิดความตัง้ ใจที่จะซื้อแบรนด์นัน้ ซ้ากัน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้อ มทัง้ ให้ก ารสนั บ สนุ น ต่ อ แบรนด์นั น้ เสมือ นตนเองเป็ น เจ้า ของ รวมถึง ไม่ มี
ผลกระทบใดๆ จากสถานการณ์ทางการตลาดทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นไปซือ้ แบรนด์อ่นื ได้
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5.2 การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความภักดีต่อแบรนด์
Aaker (1996, p. 22) ได้นาเสนอยุทธวิธเี ชิงลึกที่ซ่งึ สามารถช่วยให้นักการตลาดมีความ
เข้าใจในความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1) กลุ่มทีไ่ ม่ใช่ลูกค้า (Non-customer) เป็นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกจะใช้สนิ ค้าหรือบริการของ
แบรนด์ค่แู ข่ง โดยไม่เคยได้ใช้สนิ ค้าหรือบริการใดๆภายใต้แบรนด์ของเรา
2) กลุ่มทีอ่ ่อนไหวต่อราคา (Price-switcher) เป็ นกลุ่มลูกค้าทีพ่ ร้อมจะเปลีย่ นไปใช้สนิ ค้า
หรือบริการของแบรนด์ใดก็ได้ โดยมีปจั จัยด้านราคาเป็ นสิง่ จูงใจ ดังนัน้ หากทาการเปรียบเทียบแล้ว
พบว่าราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมกว่า หรือถูกกว่า ก็จะเปลีย่ นแบรนด์ทนั ที
3) กลุ่ ม ที่ซ้ือ จากความเคยชิน (The passive loyal) เป็ น กลุ่ ม ลูก ค้า ที่ม ีค วามพอใจใน
แบรนด์ท่ใี ช้อยู่ไม่มากหรือในระดับต่ า แต่คดิ ว่าไม่มเี หตุผลอะไรในการเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อ่นื หรือ
เรียกได้ว่าเป็นการซือ้ โดยเป็นกิจวัตร
4) กลุ่มทีใ่ ช้สองหรือสามแบรนด์ (Fence sitter) เป็นกลุ่มลูกค้าทีอ่ าจมีความภักดีต่อสินค้า
หรือบริการสองถึงสามแบรนด์ใ นเวลาเดียวกันและพร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์ได้ตลอดเวลา หรือใช้
แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งทดแทนกันได้โดยไม่ยดึ ติดกับแบรนด์ใดอย่างจาเพาะเจาะจง
5) กลุ่มที่หนักแน่ นมันคงต่
่
อแบรนด์ (Committed) เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ยดึ ติดในแบรนด์ใ ด
แบรนด์หนึ่ง โดยมักจะซือ้ สินค้าหรือบริการเพียงแบรนด์เดียวและไม่ลงั เลทีจ่ ะทาการซื้อซ้า ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
Christopher และคณะ (2002, p. 48) มองเห็นถึงความสาคัญของการรักษาและยกระดับ
ในความสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้าเก่าของบริษทั ฯ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ นลาดับขัน้ เรียกว่า “Ladder of
loyalty” มีจานวนทัง้ หมด 6 กลุ่ม ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง (Prospect) คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้าหมายของทางบริษัท
และเชื่อว่าสามารถโน้มน้าวใจให้มาซือ้ สินค้ากับทางบริษทั ได้
ขัน้ ที่ 2 ผูซ้ อ้ื (Purchaser) คือ กลุ่มลูกค้าทีไ่ ด้ซอ้ื สินค้ากับทางบริษทั ไปแล้วครัง้ หนึ่ง
ขัน้ ที่ 3 ลูกค้า (Client) คือ กลุ่มลูกค้าทีเ่ คยซือ้ สินค้ากับทางบริษทั แล้วกลับมาซือ้ สินค้าซ้า
อีกครัง้ แต่อาจจะยังมีทศั นคติในด้านลบ หรือทัศนคติทเ่ี ป็นกลางกับทางบริษทั เท่านัน้
ขัน้ ที่ 4 ผูส้ นับสนุ น (Supporter) คือ กลุ่มลูกค้าที่มกี ารซือ้ ซ้าและมีทศั นคติในด้านบวกต่อ
บริษทั ฯ แต่จะช่วยส่งเสริมบริษทั ฯ ก็ต่อเมือ่ มีผลตอบแทนมอบให้ หรือมีการเรียกร้องไปจากทางบริษทั
ขัน้ ที่ 5 ผูส้ ่งเสริม (Advocate) คือกลุ่มลูกค้าทีย่ นิ ดีจะทาการช่วยส่งเสริมบริษทั โดยไม่ม ี
การเรียกร้องสิง่ ใด ๆ จากทางบริษัทฯ เช่น การแนะนาบริษัทฯต่อไปยังเพื่ อนหรือคนรูจ้ กั การให้
ข้อเสนอแนะด้านการตลาดทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
ขัน้ ที่ 6 ผูร้ ่วมมือ (Partner) คือกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามผูกพันกับทางบริษทั ในระดับสูง พร้อม
ให้การช่วยเหลือและปกป้องบริษทั อยูเ่ สมอ
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5.3 การวัดผลความภักดีต่อแบรนด์
Bowen และ Chen (2001, p. 213 – 214) ได้แนะนาว่า โดยทัวไปมี
่
แนวทางเฉพาะ 3
ลักษณะเพื่อใช้สาหรับการวัดผลเกีย่ วกับความภักดีต่อแบรนด์ ดังนี้
แนวทางที่ 1 การวั ด ผลในเชิ ง การกระท า ( Behavioral measurement) กล่ า วคื อ
พฤติกรรมการซือ้ ซ้าหลายๆ ครัง้ สามารถเป็ นตัวชีว้ ดั ความภักดีได้ แต่ปญั หาหนึ่งของแนวทางนี้ คือ
การซือ้ ซ้าไม่ได้เป็ นผลลัพธ์ของการยึดมันในเชิ
่
งจิตวิทยาสู่แบรนด์ ตัวอย่างเช่น นักท่องเทีย่ วอาจพัก
ทีโ่ รงแรมใดโรงแรมหนึ่งเพราะว่ามันสะดวกในเรื่องสถานทีต่ งั ้ เมื่อมีโรงแรมเปิดใหม่ทใ่ี กล้กว่า เขาก็
จะเปลีย่ นไปใช้โรงแรมทีใ่ กล้กว่าทันที
แนวทางที่ 2 การวัดผลในเชิงทัศนคติ (Attitudinal measurement) กล่าวคือ การสะท้อน
ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ และความผูกพันทางจิตวิทยาโดยเนื้อแท้ต่อความภักดี ซึ่งมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสของความภักดี การมีส่วนร่วม และความจงรักภักดี (Allegiance) ตัวอย่างเช่น แม้ว่า
ลูกค้ามีทศั นคติช่นื ชอบต่อโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งแล้ว แต่เค้าอาจจะไม่เข้าพักที่นนั ่ เนื่องจากรูส้ กึ ว่า
แพงเกินไป อย่างไรก็ตามเขาก็ยงั คงแนะนาโรงแรมให้ผอู้ ่นื ได้รจู้ กั
แนวทางที่ 3 การวัด ผลแบบประกอบกั น ทัง้ สองแนวทาง (Composite measurement)
กล่าวคือ การใช้ทงั ้ 2 แนวทางมาประยุกต์ใช้วดั ผลความภักดี จะเป็ นเครื่องมือที่มคี ุณค่ามากขึน้ ในการ
เข้าใจความภักดีของผูบ้ ริโภคในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน
Roberts และคณะ (2003, p. 187) ได้นาเสนอตัวชี้วดั สาหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพของ
ลูกค้าในธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความภักดีสามารถจาแนกพฤติกรรมออกมาเป็ น 6
ลักษณะได้แก่
1) ลูกค้าควรจะพูดถึงบริษทั แต่ในแง่บวก
2) ลูกค้าควรทีจ่ ะแนะนาบริษทั ให้กบั เพื่อนหรือคนรูจ้ กั
3) ลูกค้าควรทีจ่ ะใช้บริการกับทางบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4) ลูกค้าควรทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือบริการอื่นๆ ของทางบริษทั ด้วย
5) ลูกค้าควรทีจ่ ะยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ทางบริษทั
6) ลูกค้าควรทีจ่ ะยินดีในการทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของทางบริษทั
การศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวชีว้ ดั ทัง้ 6 พฤติกรรมตามที่ Roberts และคณะ (2003)
ได้นาเสนอไว้ มาใช้สาหรับการวัดผลความภักดีต่อแบรนด์ โดยสามารถนามาแบ่งแยกตามแนวทางที่
3 ของ Bowen และ Chen (2001) ซึ่งให้ความสาคัญทัง้ การวัดผลในเชิงการกระทาและการวัดผลใน
เชิงทัศนคติประกอบกัน โดยในด้านการกระทา ประกอบด้วย (1) ลูกค้าควรที่จะใช้บริการกับทาง
บริษทั อย่างต่อเนื่อง (2) ลูกค้าควรทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือบริการอื่นๆ ของทางบริษทั ด้วย และ (3) ลูกค้า
ควรที่จะยินดีใ นการทดลองใช้ส ินค้า หรือ บริการใหม่ ๆ ของทางบริษัท อีกด้านหนึ่ง คือ ทัศ นคติ
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ประกอบด้วย (1) ลูกค้าควรจะพูดถึงบริษทั แต่ในแง่บวก (2) ลูกค้าควรทีจ่ ะแนะนาบริษทั ให้กบั เพื่อน
หรือคนรูจ้ กั และ (3) ลูกค้าควรทีจ่ ะยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ทางบริษทั
6. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception)
6.1 ความหมายของการรับรู้
การรับรูค้ อื กระบวนการทีซ่ ่งึ สิง่ เร้าต่าง ๆ ถูกคัดเลือก จัดการ และตีความจากข้อมูลโดย
ประสาทสัมผัส ทัง้ ห้า อย่างไรก็ต ามการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มุ่งเน้ นในสิ่งที่เ ราเพิ่มเข้ามาหรือ
นาออกไปจากประสาทสัมผัสตามการให้ความหมายต่อสิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ (Solomon et al., 2007,
p. 36)
การรับรู้ คือ การจัดการอย่างเป็ นระบบการตรวจวิเคราะห์ และการตีความของข้อมูลทีม่ า
จากประสาทสัมผัส ทัง้ ห้า เพื่อ ที่จะนาเสนอและทาความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ ( Filippi &
Simon, 2014, p. 39)
จากค านิ ย ามที่น ามา ผู้ว ิจ ยั สรุป ได้ว่ า การรับ รู้ คือ การเปิ ด รับ ต่ อ สิ่งเร้า ต่ า ง ๆ ผ่ า น
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าของมนุษย์ โดยจะคัดเลือกเฉพาะบางอย่างเพื่อนามาตีความหรือให้ความหมาย
6.2 กระบวนการของการรับรู้
Solomon และคณะ (2006, p. 36) ได้อธิบายโดยสรุปถึงกระบวนของการรับรูไ้ ว้ตามภาพ
ด้านล่าง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 4 การอธิบายกระบวนการรับรู้
ประสาทสัมผัส

สิง่ เร้า
- ได้เห็น
- ได้ยนิ
- ได้กลิน่
- ได้รส
- ได้สมั ผัส

การเปิ ดรับ

การให้ความ
สนใจ

ทีม่ า (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2007, p. 37)

การให้ความหมาย
การตีความ

การตอบสนอง

การรับรู้
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คนทัวไปจะประสบกั
่
บขัน้ ตอนของการจัดการข้อมูล โดยที่สงิ่ เร้า (Stimuli) จะถูกนาเข้า
และจัดเก็บไว้ (Exposure) อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ได้จดั การกับข้อมูลทัง้ หมดทีถ่ ูกนาเสนอเข้ามา มี
สิง่ เร้าเพียงจานวนเล็กน้อยเท่านัน้ จากสภาพแวดล้อมของพวกเราทีจ่ ะถูกพบเจอหรือสังเกตเห็น สิง่
เร้าเหล่านี้จะมีจานวนเพียงเล็กน้อยทีจ่ ะถูกสนใจ (Attention) แล้วเข้ามาสู่จติ ใต้สานึกของพวกเรา แต่
อย่างไรก็ตาม สิง่ เร้าที่ได้รบั ความสนใจก็จะยังไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้อง จึงนาไปสู่ขนั ้ ตอนการให้
ความหมายจากการตีความ (Interpretation) โดยปจั เจกบุคคลด้วยพื้นฐานทางอคติ ความต้องการ
และประสบการณ์ ทัง้ สามขัน้ ตอนเหล่านี้เริม่ ตัง้ แต่การเปิ ดรับ การให้ความสนใจและการตีความ จะ
สร้างกระบวนการรับรู้ (Process of perception) ขึน้ มา
ลักษณะของสิง่ เร้าเชิงประสาทสัมผัส (Sensory stimuli) ได้อ้างอิงถึงการตอบสนองอย่าง
ทันทีทนั ใดของตัวรับในประสาทสัมผัสทัง้ ห้า (Sensory receptors) คือ การได้เห็นผ่านตา การได้ยนิ
ผ่านหู การได้กลิน่ ผ่านจมูก การได้รสชาติผ่านปาก และการได้สมั ผัสผ่านผิวหนัง
ในการศึกษาครัง้ นี้ มุ่งเน้ นในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการรับรู้ตาม
แนวคิดของ Solomon และคณะ (2006, p. 47-48) โดยเริม่ ตัง้ แต่ระดับที่ผู้บริโภคเปิ ดรับต่อสิง่ เร้านัน้
มากน้อยเพียงใด ซึง่ สิง่ เร้าทีน่ ามาศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี้กค็ อื การสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการ
ขายของสถานีบริการน้ ามันพีที และนาไปสู่ระดับทีผ่ บู้ ริโภครับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานีบริการ
น้ามันพีทวี ่า มีระดับมากน้อยเพียงใดและส่งผลมากน้อยเท่าใดต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Palazón-Vidal และDelgado-Ballester (2005) ได้ท าการวิจ ัย เรื่อ ง Sales promotions
effects on consumer-based brand equity โดยศึกษาจากงานวิจยั แต่ดงั ้ เดิม ซึ่งเห็นว่าการส่งเสริม
การขายนัน้ จะลดทอนคุณค่าของแบรนด์ลง อย่างไรก็ตาม ในการจัดการช่วงยุคสมัยนัน้ สามารถ
สังเกตได้ว่า บริษทั หลายแห่งออกแบบโปรแกรมการส่ งเสริมการขายเพื่อทีจ่ ะสร้างความแตกต่างและ
ความทันสมัยต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และสร้างการรูจ้ กั แบรนด์ ความไม่สอดคล้องเช่นนี้นาไปสู่
การคิดทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ให้กบั การส่งเสริมการขาย ดังนัน้ คาถามของงานวิจยั นี้คอื
การส่งเสริมการขายสามารถมีส่วนทาให้สามารถสร้างคุณค่าของแบรนด์ได้หรือไม่ โดยการเลือกใช้
มุมมองด้านความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์มาเป็นตัวแปรในการทดสอบ ซึง่ เค้าค้นพบว่า การส่งเสริมการขาย
ทัง้ แบบที่เกี่ยวข้องและไม่เ กี่ยวข้องกับราคาสินค้ามีประโยชน์ สาหรับการสร้างคุณค่าของแบรนด์
เนื่องจากทัง้ สองอย่างมีผลกระทบเชิงบวกต่อโครงสร้างความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ อีกข้อค้นพบหนึ่งซึ่ง
ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 167 คน ให้ความเห็นว่า การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคา
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สินค้ามีค วามเหมาะสมในกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และประเภทของสินค้ามีอิทธิพลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายและความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
Ho และ Temperley (2013) ได้ร่วมกันทาการวิจยั เรื่องThe relationship between retail
brand knowledge and loyalty in Taiwan เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
และความภักดีต่อแบรนด์ในธุรกิจค้าปลีกประเทศไต้หวัน ซึง่ เชื่อมโยงไปถึงสององค์ประกอบทีส่ าคัญ
ได้แก่ การรู้จกั แบรนด์และภาพลักษณ์ ของแบรนด์ โดยประยุกต์ใช้โมเดลของ Keller คาถามของ
งานวิจยั ในครัง้ นี้ คือ (1) การรูจ้ กั แบรนด์มผี ลกระทบในด้านบวกต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ในธุรกิจ
ค้าปลีกหรือไม่ (2) การรูจ้ กั แบรนด์มผี ลกระทบในด้านบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์ของผู้ บริโภคใน
ธุรกิจค้าปลีกหรือไม่ (3) ภาพลักษณ์ของแบรนด์มผี ลกระทบในด้านบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์ของ
ผูบ้ ริโภคในธุรกิจค้าปลีกหรือไม่การสารวจด้วยแบบสอบถามถูกแจกให้ลูกค้าภายใน 3 ร้านค้าทีเ่ ป็ น
แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ Carrefour RT Mart และ Costco มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 414
คนในประเทศไต้ห วัน ผลการวิจยั ของการศึกษาครัง้ นี้ ระบุว่า การรู้จกั แบรนด์ธุ รกิจค้าปลีกและ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ธุรกิจค้าปลีกมีผลกระทบในด้านบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภคใน
ธุรกิจค้าปลีก ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์มผี ลกระทบในด้านบวกต่อความภักดี
ต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภคในธุรกิจค้าปลีก
Dahl และ Johnsson (2015) ได้ทาการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อ ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ
The influence of sales promotion on brand knowledge เนื่องจากเห็นว่า การส่งเสริมการขายเป็ น
กิจกรรมการสื่อ สารทางการตลาดที่มุ่งเน้ นสู่การซื้อ การใช้ หรือ การทดลองใช้ โดยการนาเสนอ
คุณประโยชน์และผลตอบแทนอย่างมีนยั สาคัญซึง่ ช่วยให้แบรนด์เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึง
การสร้างความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ของผูบ้ ริโภคด้วย ซึ่งงานวิจยั พยายามทีจ่ ะวัดความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้การส่งเสริมการขายและความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ ทัง้ นี้ผลการวิจยั พบว่า การส่งเสริมการขายมี
แนวโน้มอย่างสูงทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
Alkhawaldeh และ Eneizan (2018) ได้รว่ มกันทาการวิจยั เรือ่ งThe relationship between
retail brand knowledge and loyalty in Taiwan โดยมองความภักดีต่อแบรนด์กลายมาเป็ นกลยุทธ์ท่ี
สาคัญ และส่ งผลอย่างยิง่ ใหญ่ ต่ อ ความสาร็จ ของแบรนด์ การศึกษานี้จงึ ตัง้ ใจที่จะชี้ชดั ให้เ ห็นถึง
ผลกระทบของการรูจ้ กั แบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และคุณภาพของการบริการ ทีม่ ตี ่อการสร้าง
ความภัก ดีใ นแบรนด์ส ิน ค้า ประเภทคงทน (Durable goods) ผลการวิจ ัย พบว่ า ทัง้ 3 ตัว แปร มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญโดยตรงต่อความภักดีต่อแบรนด์
สาหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย ได้สารวจพบ ดังนี้
ปาริศา อิงสุ วรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรวัดภาพลักษณ์ต ราสินค้าของ
โรงแรม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรม โดยกลุ่มตัวอยางทีใ่ ช้
ในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยทีใ่ ช้บริการโรงแรมในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รวม
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314 ตัว อย่าง เครื่อ งมือที่ใ ช้ว ิจยั ได้แก่ มาตรวัดที่สร้างขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งกับ
ภาพลักษณ์ต ราสินค้า กอปรกับการวิจยั เชิงคุ ณภาพด้วยการสนทนากลุ่ ม ผลจากการวิจยั พบว่า
มาตรวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรมประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ คุณลักษณะตรา
สินค้า (Attribute) คุณประโยชน์ (Benefit) และทัศนคติ (Attitude)
สุรเดช สุเมธาภิวฒ
ั น์ และรัชดา ภักดียงิ่ (2561) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลในการส่งเสริม
การขายมุ่ ง สู่ ผู้ บ ริโ ภคของสถานี บ ริก ารน้ า มัน ประเภท (ก) ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ” มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ศึกษาสภาพปจั จุบนั ของส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคและคุณภาพ
การให้บริการ (2) วิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่ อการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค และ (3) นาเสนอ
ประสิทธิผลในการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า
สภาพทัวไปของผู
่
้ใช้บริการเติมน้ ามันรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ คือเพศหญิงระดับอายุมากที่สุด
คือน้อยกว่า 30 ปี อาชีพส่วนใหญ่คอื รับจ้าง รายได้ห ลักเฉลีย่ ต่อเดือนมากทีส่ ุดคือรายได้ 10,001 20,000 บาท มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เติมน้ า มันต่อเดือนมากที่สุด
คือ เติม 1-3 ครัง้ นารถส่วนบุคคลมาเติมน้ ามันต่อครัง้ จานวนเงินมากทีส่ ุด คือ เติมราคา 100 - 300
บาท เหตุผลทีเ่ ลือกเติมน้ ามันในสถานีบริการมากทีส่ ุด คือ ชื่อเสียงของตราสินค้า และสถานีบริการ
น้ามันทีใ่ ช้บริการบ่อยครัง้ ทีส่ ุดคือ ปตท. นอกจากนี้ผลจากการวิจยั ยังสามารถนาเสนอประสิทธิผลใน
การส่ ง เสริม การขายที่มุ่ง สู่ผู้บ ริโ ภคด้ว ย “กลยุท ธ์ส่ ง เสริม การขายมุ่ง สู่ผู้บ ริโ ภค” ประกอบด้ว ย
เครื่องมือ 4 ประการ คือ (1) การแถมคูปองแลกสินค้า (2) การลดราคา (3) การเล่นเกมส์สะสมแต้ม
และ (4) การจัดกิจกรรมพิเศษ
สรุปแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนาสมมติ ฐานการวิ จยั
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั ครัง้ นี้ ทัง้ ในเรื่องของการส่งเสริมการ
ขายในธุรกิจค้าปลีก ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ และความภักดีต่อแบรนด์ ผู้วจิ ยั ได้นามาวิเคราะห์และ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ นาเสนอได้ดงั นี้
องค์ประกอบแรก คือ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ตามที่ Blattberg และ Neslin
(1990) ได้แบ่งประเภทของการส่งเสริมการขายออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการขาย
โดยผู้ผลิตไปยังธุรกิจค้าปลีก (Trade promotions) (2) การส่งเสริมการขายโดยผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
(Consumer promotions) และ (3) การส่งเสริมการขายโดยธุ รกิจค้าปลีกไปยังผู้บริโภค (Retailer
promotions) ผู้ได้เลือกศึกษาเฉพาะการส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีกไปยังผู้บริโภค (Retailer
promotions) เนื่องจากเป็ นการส่งเสริมการขายที่สามารถใช้กบั แบรนด์ของผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็ น
แบรนด์ของร้านค้าเองก็ได้ และยังไม่มผี ู้ศกึ ษาวิจยั มากนักในประเทศไทย โดยได้เลือกใช้เครื่องมือ
ของการส่งเสริมการขายโดยธุรกิจค้าปลีก (Instruments for retailer promotions) ของ Gedenk และ
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คณะ (2006) มาใช้เ ป็ นองค์ประกอบในการศึกษาการรับรู้การส่ งเสริมการขายของผู้บริโภค ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 เครือ่ งมือ คือ
1) การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า (Price promotion) คือ รูปแบบการ
ส่งเสริมการขายทีส่ ่งผลให้ราคาของสินค้าหรือบริการมีการเปลีย่ นแปลงหรือลดลง เช่น การปรับราคา
สินค้าลงชัวคราว
่
การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน ส่วนลดสาหรับสมาชิก คูปองแทนเงินสด การคืนเงิน
เมือ่ มียอดซือ้ ตามทีก่ าหนด เป็ นต้น
2) การสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย (“Supportive” non-price promotion) คือ
การสื่อสารเพื่อทาให้ผู้บริโภคตื่นตัวไปกับการส่งเสริมการขายที่ได้จดั ขึ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูบ้ ริโภค เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การจัดแสดงโชว์สนิ ค้า สื่อ ณ จุดขาย เป็นต้น
3) การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าโดยแท้จริง (“True” non-price
promotion) คือ รู ป แบบการส่ ง เสริม การขายที่ ไ ม่ ส่ ง ผลให้ ร าคาของสิ น ค้ า หรือ บริก ารมีก าร
เปลีย่ นแปลง เช่น การมอบของแถมทีไ่ ม่ใช่สนิ ค้าชนิดเดียวกัน การชิงโชค การแจกของทีร่ ะลึก การ
จัดอีเวนต์พเิ ศษต่างๆ เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (Brand knowledge) เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่
ผู้วจิ ยั เลือกนามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากแนวคิดที่นาเสนอเกี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยง
เกี่ยวกับแบรนด์โดยฝงั อยู่ในความทรงจาของผู้บริโภค ผู้วจิ ยั เลือกนาแนวคิดของ Keller (1993) ที่
อธิบายโครงสร้างของความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ไว้มาใช้ในการศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ
(1) การรู้จ กั แบรนด์ (Brand awareness) ผู้ว ิจยั ต้อ งการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของ
แบรนด์ ว่าผู้บริโ ภคสามารถจดจาองค์ประกอบใดของแบรนด์ได้ และ (2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์
(Brand image) ผู้วจิ ยั ต้องการทราบว่าการรับรูข้ องผู้บริโภคเป็ นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไว้หรือไม่
จึงเน้นศึกษาประเภทของการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ ได้แก่ การเชื่อมโยงตามคุณสมบัติ (Attributes) การ
เชื่อมโยงตามคุณประโยชน์ (Benefits) และถึงแม้จะมีการเชื่อมโยงตามทัศนคติ (Attitude) ร่วมอยู่
ด้ ว ย แต่ เ นื่ อ งจากทัศ นคติ ข องผู้ บ ริโ ภคนั ้น มีก ารเชื่อ มโยงมาจากคุ ณ ประโยชน์ ข องแบรนด์
(Rosenbaum-Elliott et al., 2015, p. 128) ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้นาทัศนคติมาใช้ศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี้
องค์ป ระกอบสุ ด ท้า ย คือ แนวคิดเกี่ย วกับ ความภัก ดีต่ อ แบรนด์ (Brand loyalty) เป็ น
คามันสั
่ ญญาของผู้บริโภคต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน อันทาให้
เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ แบรนด์นนั ้ ซ้ากันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุ นต่อแบรนด์นนั ้ เสมือน
ตนเองเป็ น เจ้า ของ รวมถึง ไม่ม ีผ ลกระทบใดๆ จากสถานการณ์ ท างการตลาดที่ท าให้เ กิด การ
เปลี่ยนไปซื้อแบรนด์อ่นื ได้ ผู้วจิ ยั จึงต้องการทราบว่าความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคเป็ นอย่างไร
โดยใช้แนวคิดของ Bowen และ Chen (2001) มาเป็ นแนวทางในการศึกษา ซึ่งเป็ นการวัดผลแบบ
ประกอบกันสองแนวทาง ได้แก่ การวัดผลในเชิงการกระทา และการวัดผลในเชิงทัศนคติ โดยใช้
ตัวชีว้ ดั ของ Roberts และคณะ (2003) ทีจ่ าแนกออกมาเป็ น 6 พฤติกรรม ได้แก่ (1) ลูกค้าควรจะพูด
ถึงบริษทั แต่ในแง่บวก (2) ลูกค้าควรทีจ่ ะแนะนาบริษทั ให้กบั เพื่อนหรือคนรูจ้ กั (3) ลูกค้าควรทีจ่ ะใช้
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บริการกับทางบริษทั อย่างต่อเนื่อง (4) ลูกค้าควรที่จะซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆ ของทางบริษทั ด้วย
(5) ลูกค้าควรทีจ่ ะยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ทางบริษทั (6) ลูกค้าควรทีจ่ ะยินดีในการทดลองใช้
สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของทางบริษทั
เนื่องจากยังไม่เคยมีแบบจาลองทางทฤษฎีใด ๆ ได้อธิบายความเชื่อมโยงกันของทัง้ สาม
ตัว แปรนี้ไ ว้อย่างส าเร็จรูปและเป็ นทางการ ผู้วจิ ยั จึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อ นามา
ประยุกต์ใช้ซ่งึ พบว่า การส่งเสริมการขายมีแนวโน้ มอย่างแข็งแรงที่จะมีอทิ ธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับ
แบรนด์ (Dahl & Johnsson, 2015) และความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์มผี ลกระทบในด้านบวกต่อความภักดี
ต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภคในธุรกิจค้าปลีก (Ho & Temperley, 2013) จึงสรุปเป็นสมมติฐานและนาเสนอ
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การรับรู้การส่งเสริ มการขายของสถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
การเปิ ดรับการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุน
การส่งเสริ มการขาย

การรับรู้การส่งเสริ ม
การขายที่เกี่ยวข้อง
กับราคาของสิ นค้า

การรู้จกั แบรนด์

การรับรู้การส่งเสริ ม
การขายที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับราคาของสิ นค้า

ภาพลักษณ์ของแบรนด์

ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์
สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค

ความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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จากแผนภาพที่ 5 สามารถอธิบายเป็ นสมมติฐานในการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 1 การรับรู้การส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานที่ 1.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานที่ 1.2 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์มอี ิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานที่ 2.1 การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึก ษาวิจ ยั เรื่อ ง “การรับ รู้ก ารส่ ง เสริม การขายของแบรนด์ธุ ร กิจ ค้า ปลีก ความรู้
เกีย่ วกับแบรนด์ และความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภค: กรณีศกึ ษา ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันแบรนด์
พีท”ี เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธกี ารเชิงสารวจ (Survey method) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคที่ เ คยใช้
บริการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงกับทางสถานีบริการน้ ามันพีทโี ดยมีลาดับขัน้ ตอนดาเนินการศึกษาวิจยั
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษาเบือ้ งต้นเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิ จยั
การพัฒนาเครื่องมือวิจยั เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องพิจารณา เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลในการ
วัดตัวแปรทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ตลอดจนเครือ่ งมือทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน อันจะทา
ให้ผลการวิจยั ทีอ่ อกมามีความน่ าเชื่อถือ และสอดคล้องกับความเป็ นจริงทีท่ างสถานีบริการน้ ามันพีที
กาลังดาเนินการอยู่ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาหาข้อมูลเบือ้ งต้นและสรุปข้อค้นพบได้ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) และข้อค้นพบที่ได้
ผู้วจิ ยั ได้สบื ค้นข้อมูลจากเอกสารสาธารณะ (Public document) ในรูปแบบสื่อออนไลน์
ของทางสถานีบริการน้ามันพีที ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ทีไ่ ด้เผยแพร่ไปยังผูบ้ ริโภค คัดเลือก
เฉพาะรายการที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเท่านัน้ และเกิดขึน้ ในช่วงเวลาระหว่างเดือน
มกราคม 2558 จนถึงเดือนตุลาคม 2561
หลังจากทาการเก็บรวบรวมมาแล้วนัน้ ผู้ว ิจยั ได้ค ดั กรองข้อมูล ซ้าซ้อ น และนาข้อ มูล
ทัง้ หมดมาสรุปโดยเชื่อมโยงหาความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการ
ส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามันพีทสี ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) การส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคาของสินค้า ประกอบด้วย
1.1) ลดราคาน้ามันต่อลิตร
1.2) สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกซือ้ น้ามัน
1.3) รับเครดิตเงินคืน เมือ่ ชาระผ่านบัตรเครดิต
1.4) รับคูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้ ต่อไป
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2) การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้า ประกอบด้วย
2.1) รับของแถม
2.2) รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพิม่ เมือ่ ชาระผ่านบัตรเครดิต
2.3) สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกของรางวัล
2.4) รับคูปองชิงโชคลุน้ ของรางวัล
2.5) ปนั รายได้ส่วนหนึ่งจากการเติมน้ ามัน ไปช่วยเหลือสังคม
2.6) เขียนบรรยายความประทับใจเพื่อแข่งขันชิงรางวัล
2.7) รับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียง
2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) และข้อค้นพบที่ได้
ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In-Depth interview) กับผูบ้ ริหารของบริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบายในการสร้างแบรนด์ของสถานีบริการน้ ามันพีที และวางแผนงานการส่งเสริมการ
ขายพร้อมช่องทางการสื่อสารทางการตลาดไปยังผูบ้ ริโภค จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1) คุณฐาณิญา ทองดี ผูจ้ ดั การส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.พีทจี ี เอ็นเนอยี
2) คุณขจรศักดิ ์ พิชญานุ รกั ษ์ ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบริหารฐานข้อมูล บมจ.พีทจี ี เอ็นเนอยี
ผู้ว ิจ ยั ได้จ ดั เตรีย มแบบสัม ภาษณ์ แ ละเครื่อ งบัน ทึก เสีย งไว้ โดยใช้ ร ะยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณหนึ่งชัวโมง
่
ต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1 ท่าน
จากการศึกษาเบื้อ งต้นด้วยวิธ ีสมั ภาษณ์ สรุปข้อค้นพบได้ว่า แผนงานการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางต่างๆ ของสถานีบริการน้ามันพีที สรุปได้ดงั นี้
1.1 ช่องทางโทรทัศน์ มีลกั ษณะเป็ นสปอตวีดโี อโฆษณาความยาว ประมาณ 15 – 30
วินาที จะออกอากาศหลังจบเบรกรายการในแต่ละเบรก
1.2 ช่องทางหนังสือพิมพ์ มีลกั ษณะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในหมวดหมู่ทเ่ี กี่ยวกับรถยนต์
หรืออุตสาหกรรมยานยนต์
1.3 ช่ อ งทางสื่อ สิ่ง พิม พ์ท างไปรษณี ย์ มีล ัก ษณะใบปลิว หรือ พิม พ์ภ าพลงไปในหน้ า
จดหมายที่ส่งไปตามที่อยู่ของผู้ร ับสาร โดยส่วนใหญ่จะได้รบั การสนับสนุ นจากพันธมิตรทางธุรกิจ
เช่น บัตรเครดิต เนื่องจากต้องมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลกู ค้าเป็นประจา
1.4 ช่องทางพนักงานขาย มีลกั ษณะเป็ นการให้พนักงานขายของสถานีบริการน้ ามันพีที
แจ้งข้อมูลให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาเติมน้ามัน
1.5 ช่ อ งทางสื่อ กลางแจ้ง มีล ัก ษณะป้ ายตัง้ พื้น ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็น ได้ จ าก
ระยะไกลและยิง่ มองเห็นได้ชดั ขึน้ เมื่อขับรถผ่านเข้าใกล้ มักจะติดตัง้ ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าของ
สถานีบริการน้ามัน ซึง่ มีรถยนต์ขบั ผ่านไปมาเป็นจานวนมาก
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1.6 ช่ อ งทางสื่อ ภายในสถานี บ ริก ารน้ ามัน มีล ักษณะเป็ น ป้ ายที่ใ ช้ต ัง้ บนฝากระโปรง
รถยนต์ ในขณะทีล่ กู ค้ากาลังเติมน้ามันรถ จะสามารถมองเห็นได้ชดั เจนแม้นงอยู
ั ่ ใ่ นรถ
1.7 ช่ อ งทางภาพโฆษณาในจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail) มีล ัก ษณะเป็ น การส่ ง
ข้อ ความหรือ รูปภาพไปยังบัญ ชีอีเ มล์ของลูกค้าที่ทางบริษัทฯ มีฐานข้อ มูล อยู่ ในบางครั ้งอาจใช้
ฐานข้อมูลของพันธมิตรทางการค้าด้วย
1.8 ช่องทางข้อความทางโทรศัพท์มอื ถือ (SMS) มีลกั ษณะเป็นการส่งข้อความไปยังเบอร์
โทรศัพท์มอื ถือของลูกค้าทีท่ างบริษทั ฯ มีฐานข้อมูลอยู่ ในบางครัง้ อาจใช้ฐานข้อมูลของพันธมิตรทาง
การค้าด้วย
1.9 ช่อ งทางเว็บไซต์ มีล กั ษณะเป็ น แบนเนอร์รูปภาพโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รวมถึงเว็บไซต์ท่ที างบริษทั ฯ ติดต่อซื้อพื้นที่โฆษณาไว้ เป็ นช่องทางที่จดั ว่าสาคัญมากในเรื่องของ
การให้ขอ้ มูลรายละเอียดเงือ่ นไขทีค่ รบถ้วน
1.10 ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ มีลกั ษณะเป็ นการส่งข้อมูลหรือรูปภาพไปในตาแหน่ ง
โฆษณาทีท่ างสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ ๆ ได้กาหนดพืน้ ทีไ่ ว้ เช่น Facebook, Line
นอกจากเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริมการขายแล้วนัน้ ในทุกๆช่องทางทีใ่ ช้ในการสื่อสาร
จะมีเนื้อหาอื่นๆที่ต้องการให้ผบู้ ริโภคจดจาได้เกี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที อีกด้วย ได้แก่
ชื่อแบรนด์ รูปทรงโลโก้ เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ รวมถึงชื่อทีใ่ ช้คน้ หาในสื่อสังคมออนไลน์
ในส่วนสุดท้าย คือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที ประกอบด้วยเนื้อหา 3
ประเด็น ได้แก่ การที่ผู้บริหารมีความตัง้ ใจให้ลูกค้ารับรูถ้ งึ ศักยภาพในการขยายสาขาที่ทาได้อย่าง
รวดเร็วจนกลายมาเป็น “Challenger” รายใหญ่ทป่ี จั จุบนั ก้าวมาเป็ นอันดับ 2 ของจานวนสถานีบริการ
น้ ามันมากที่สุด ในไทย พร้อมทัง้ ตัง้ เป้าหมายภายในปี 2561 จะเป็ น “Leader” ในแง่จานวนสถานี
ให้บริการน้ ามันในประเทศไทย แซงหน้ าคู่แข่งขัน ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทที่มกี ารส่งทีมงานลงพื้นที่
สารวจประชากรสถานีบริการน้ ามันเพื่อให้ทราบว่า เมืองไทยมีสถานีบริการน้ ามันยีห่ อ้ อะไรบ้าง เป็ น
สถานีบริการน้ ามันแบบแฟรนไชส์หรือแบบอิสระในสัดส่วนเท่าใด เมือ่ รูว้ ่ามีสถานีบริการน้า มันแห่งใด
ั ๊ ้ ามัน
ทีก่ าลังจะหมดสัญญาเช่าและเจ้าของทีด่ นิ เดิมไม่อยากต่อสัญญาให้รายเดิม หรือไม่อยากทาปมน
พีทจี กี จ็ ะเจรจาขอทาต่อ การทาเช่นนี้ช่วยลดภาระเงินลงทุนสร้างสถานีบริการน้ ามันซึง่ ต้องใช้เงินไม่
น้ อ ยกว่ า แห่ ง ละ 80 - 100 ล้า นบาท ขณะที่ก ารเลือ กไปเช่ า พื้น ที่เ ดิ ม ที่เ ลิก กิจ การหรือ ต้อ งการ
ปรับปรุงภายใต้สญ
ั ญา 3 ปีแล้วปรับปรุงเป็ นรูปแบบของพีที จะใช้เงินลงทุนเพียง 3 ล้านบาทเท่านัน้
(พิทกั ษ์ รัชกิจประการ, 2561, หน้า 96)
นอกจากนี้ยงั รวมถึงน้ ามันที่บริษทั จัดจาหน่ ายมีความ “สดใหม่” กล่าวคือ มีค่าซีเทนหรื
ออ๊อกเทนตามมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ม ีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ โดย
เกิดจากการบริหารจัดการและการสารองน้าม้นเชือ้ เพลิงให้สอดคล้องกับความต้องการและการขายใน
แต่ละวัน พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์จากรถบรรทุก ขนส่งน้ ามัน400กว่าคันของบริษทั ที่ทาหน้าที่รบั
น้ามันจากโรงกลันกระจายสู
่
่คลังน้ ามันและสถานีบริการน้ามันของพีทที วประเทศ
ั่
สามารถป้องกันการ
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ปลอมปนน้ ามันได้ตงั ้ แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และตรวจสอบคุณภาพน้ ามันได้โดยง่าย อีกทัง้ ยัง
ส่งผลให้สถานีบริการน้ ามันไม่ต้องเก็บตุนน้ ามันไว้จนทาให้เกิด น้ ามันค้างสต๊อกในถังใต้ดนิ จึงสร้าง
ความมันใจกั
่ บผูบ้ ริโภคได้ว่าจะได้เติมน้ามันสดใหม่อยูเ่ สมอ (พิทกั ษ์ รัชกิจประการ, 2561, หน้า 83)
ท้ายสุด คือ เรื่องของพนักงานทีส่ ถานีบริการน้ามัน เนื่องจากสาขาของสถานีบริการน้ามัน
พีที ณ วันสิน้ ปี 2560 มีจานวนสถานีบริการทัง้ สิน้ 1,696 สาขา แบ่งออกเป็น 1) COCO (CompanyOwned Company-Operated) มี ท ั ้ง สิ้ น 1,471 ส า ข า แ ล ะ 2) DODO: Dealer-Owned DealerOperated) คือ ตัวแทนจาหน่ ายเป็ นเจ้าของพื้นที่และบริหารเอง มีทงั ้ สิ้น 225 สาขา จะเห็นได้ว่า
สาขาของสถานีบริก ารน้ ามันพีทจี านวนมากกว่า 85% จากทัง้ หมด ได้ใช้รูปแบบการบริหารแบบ
COCO ประกอบกับนโยบายบริษัท ที่มองว่า “เราเป็ นบริษัทไทย คนไทยต้องสวัสดี ทุกคาพูดต้อง
สุภาพ เต็มถังมัย้ ครับ รอสัก ครู่ครับ ขอตัง้ ป้ายนะครับ มีขยะทิ้งมัยครั
๊ บ” (พิทกั ษ์ รัชกิจประการ,
2561, หน้ า 127) จึง ก าหนดให้ก ารบริการที่ส ถานี ต้อ งคัด เฉพาะคนไทยมาท างานเท่า นัน้ ท าให้
สามารถถ่ ายทอดแนวคิดการทาธุรกิจและสร้างให้เป็ นวัฒนธรรมของบริษัท ได้ ส่ งผลให้พนักงาน
ตระหนักถึงคุณค่าของงานทีท่ าและหัวใจการให้บริการ ซึง่ จะนาไปสู่การเติบโตอย่างยังยื
่ น
ส่วนที่ 2 การศึกษาหลักโดยวิ ธีการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ในส่วนที่ 2 เป็ นการศึกษาหลักของการวิจยั ครัง้ นี้ ด้วยแนวทางการวิจยั เชิงปริมาณโดย
เป็ นการวิจยั เชิงส ารวจ (Survey research) ด้วยวิธ ีการเชิงพรรณนาแบบวัดครัง้ เดียว (One-shot
descriptive study) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านส าหรั บ ค้ น หาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรต่ า งๆ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
ขนาดและคุณสมบัติของประชากรการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคคลทัวไปที
่
่เป็ นเจ้าของรถยนต์ หรือสามารถขับ
รถยนต์ได้ โดยอ้างอิงจากจานวนการจดทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร โดยสถิตจิ ากกรมการขนส่ง
ทางบกระบุว่ามีจานวนรถทีจ่ ดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จานวน 9,820,987 คัน และ
จานวนผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตขับรถจากกรมการขนส่งในกรุงเทพมหานคร โดยสถิติจากกรมการขนส่ง
ทางบกระบุว่ามีจานวนรวมใบอนุ ญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สะสม ณ วันที่ 31 มกราคม
2561 จานวนทัง้ สิ้น 4,684,521 ใบจากตัวเลขทางสถิติของกรมการขนส่งทางบกทัง้ จานวนการจด
ทะเบียนรถและจานวนใบอนุ ญาตขับรถกอปรกับสถิตจิ านวนผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลสมาชิกบัตร
สมาชิกของพีที ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31ธันวาคม2561 จานวน 73 สาขา พบว่ามี
จานวน 631,925 ราย ดังกล่าวนี้ จึง สามารถประมาณการจานวนประชากรที่เป็ นผู้ใช้บริการสถานี
บริการน้ามันพีทที งั ้ หมดในรอบ 6 เดือน มีจานวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื บุคคลทัวไปที
่ เ่ ป็ นเจ้าของรถยนต์หรือสามารถขับ
รถยนต์ได้ท่มี ปี ระสบการณ์ ในฐานะผูใ้ ช้บริการสถานีบริการน้ ามันพีทีซ่งึ ผู้วจิ ยั สามารถประมาณการ
ได้ว่ามีจานวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิง
ตารางกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ Taro Yamane ปี 1967 (Habib et al., 2014, p.
34) และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน ±5% ณระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% โดยมี
เกณฑ์ในกรณีทป่ี ระชากรจานวน 100,000 คนขึน้ ไป พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้
ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 400 คน หรือสามารถใช้สตู รคานวณได้ดงั นี้
n

=

n
N

=
=
=

𝑒

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร x ทีใ่ ช้ในการวิจยั
ค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ (0.05)

วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่าง2 รูปแบบโดยจาแนกตามช่องทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1) การสุ่มตัวอย่ างที่ สถานี บริ การน้ ามันพีที ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-stage sampling) โดยกาหนดวิธกี ารสุ่มตัวอย่างเป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ เลือกเฉพาะผู้ใช้บริการ
สถานีบริการน้ ามันพีทใี นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี
จากัด (มหาชน) ได้เ ริม่ ให้ค วามสนใจทาการตลาดมากขึ้น โดยปรับ และพัฒนาแบรนด์จากระดับ
ท้องถิน่ (Local) ขึน้ เป็ นระดับประเทศ (National) เนื่องจากในอดีตทีผ่ ่านมา สถานีบริการน้ ามันพีที
ได้เน้นทาการตลาดไปทีก่ ลุ่มผูบ้ ริโภคในต่างจังหวัดมากกว่า ซึง่ ขณะนี้สถานีบริการน้ ามันพีทมี สี าขา
อยู่ใ นเขตปกครองของกรุงเทพมหานครจานวน 27 เขตปกครอง จากทัง้ หมด 50 เขตปกครอง
จากนัน้ ผู้วจิ ยั พิจารณาคัดเลือกเฉพาะเขตปกครองที่มสี ถานีบริการน้ ามันพีทตี งั ้ อยู่พร้อมกับมีร้าน
กาแฟพันธุ์ไทยเปิ ดให้บริการอยู่ด้วย เพื่อ อานวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามในการกรอก
แบบสอบถาม คงเหลือจานวนเขตปกครองทัง้ หมด 22 เขตปกครอง
ขัน้ ตอนที่ 2ใช้ว ิธ ีก ารสุ่ มอย่ า งง่า ย (Simple random sampling) โดยจับ สลากคัดเลือ ก
จานวน 5 เขตปกครอง จากทัง้ หมด 22 เขตปกครองทีไ่ ด้เลือกไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 จึงได้เขตปกครองที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ เขตดินแดง เขตตลิง่ ชัน เขตบางบอน เขตบางพลัด และเขตวังทองหลาง
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จากนัน้ ผู้ว ิจยั ใช้ว ิธ ีก ารสุ่ มแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือ กสาขาที่ส ามารถเดิน
ทางเข้าพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลได้โดยสะดวกเพียง 1 สาขาต่อ 1 เขตปกครองเท่านัน้
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพื่อเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเป็ น
รายบุคคลภายในวันและเวลาที่เปิ ดให้บริการของสถานีบริการน้ ามันพีทีท่ที าการเก็บข้อ มูล ทัง้ 5
สาขา ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวมจานวนตัวอย่างทีเ่ ก็บได้
ทัง้ สิน้ 306 คน
2) การสุ่ ม ตัว อย่ า งทางออนไลน์ ใช้ ว ิ ธ ีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยการนา URL ไปเผยแพร่ไว้ในกลุ่มสังคมออนไลน์ในเฟซบุ๊ก และไลน์ โดยเลือกกลุ่มที่
มักพูดคุยหรือปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถยนต์ อาทิกลุ่ม Suzuki Ertiga Club Thailand กลุ่ม
All New Suzuki Swift Club Thailand และใช้ ว ิ ธ ี ก ารสุ่ ม แบบสะดวก (Convenience sampling)
ร่วมกับวิธกี ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเพิม่ คาถามเพื่อคัดกรองเฉพาะผูท้ ่เี คยเข้า
มาเติม น้ า มัน ที่ส ถานี บริก ารน้ ามัน พีทีใ นช่ว ง 6 เดือ นที่ผ่ า นมาเท่ านัน้ เพื่อ เก็บข้อ มูล จากหน่ ว ย
ตัวอย่างในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รวมจานวนตัวอย่างที่เก็บได้
ทัง้ สิ้น 238 คนโดยมี 102 คนที่มปี ระสบการณ์เ คยใช้บริการสถานีบริการน้ ามันพีทีในช่ว งเวลาที่
กาหนด (คิดเป็น 42.8%)
เมื่อนาจานวนตัวอย่างจากวิธกี ารสุ่มตัวอย่างทัง้ สองรูปแบบมารวมกัน สามารถสรุปรวม
จานวนตัวอย่างได้ 408 ชุด
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานข้อที่ 1.1 การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
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- การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรูก้ ารส่งเสริม
การขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่
เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้าของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรตาม ได้แก่
- การรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานข้อที่ 1.2 การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรูก้ ารส่งเสริม
การขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่
เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้าของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรตาม ได้แก่
- ภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานข้อที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์มอี ิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
สมมติฐานข้อที่ 2.1การรู้จกั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ิทธิพลต่อความ
ภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- การรู้จกั แบรนด์ส ถานีบ ริการน้ ามันพีที และภาพลักษณ์ ข องแบรนด์ ส ถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ จิ ยั
ได้พฒ
ั นาโครงสร้างของแบบสอบถามและดาเนินการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของเครือ่ งมือ ดังนี้
1. โครงสร้างของเครื่องมือวิ จยั
ประกอบด้วยคาถามปลายปิด (Close-ended questions) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ส่ วนคาถามคัดกรอง ใช้เฉพาะแบบสอบถามที่ส่งทางออนไลน์ เพื่อตรวจสอบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเคยเข้าไปใช้บริการเติมน้ ามันทีส่ ถานีบริการน้ ามันพีที ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
หรือไม่ เป็ นคาถามชนิดปลายปิด (Close-ended question) มีคาตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous
question) ได้แก่
1.1 เคย
1.2 ไม่เคย
 แบบสอบถาม โดยโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
ส่ว นที ่ 1 ค าถามเกี ่ย วกับ ข้อ มูล ทั ่วไปและพฤติก รรมการเติม น้ า ม นั ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended question) ลักษณะคาถามมี
คาตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous question) ได้แก่
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. อายุ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended question) ลักษณะคาถามมี
หลายคาตอบให้เลือก (Multichotomous question) ซึง่ การกาหนดอายุมกี ารแบ่งเกณฑ์เป็ นช่วง ห่าง
กันช่วงละ 10 ปี ดังนี้
2.1 ไม่เกิน 25 ปี
2.2 26 – 35 ปี
2.3 36 – 45 ปี
2.4 46 – 55 ปี
2.5 56 ปีขน้ึ ไป
3. อาชีพ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended question) ลักษณะคาถาม
มีหลายคาตอบให้เลือก (Multichotomous question) ดังนี้
3.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.2 ผูบ้ ริหาร / พนักงานบริษทั เอกชน
3.3 เกษตรกร / ปศุสตั ว์ / ประมง
3.4 ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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3.5 รับจ้างทัวไป
่ / รับจ้างอิสระ
3.6 นักศึกษา / นิสติ
3.7 เกษียณ / ว่างงาน
3.8 อื่นๆ โปรดระบุ
4. ระดับ การศึก ษา เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close-ended question)
ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก (Multichotomous question) ดังนี้
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
5. ประเภทรถที่ใ ช้อ ยู่เ ป็ นประจา เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended
question) ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก (Multichotomous question) ดังนี้
5.1 รถเก๋ง
5.2 รถ SUV, PPV
5.3 รถกระบะ 4 ประตู
5.4 รถกระบะ 2 ประตู (ปิคอัพ)
5.5 รถตู้
5.6 จักรยานยนต์
5.7 อื่นๆ โปรดระบุ
6. วัต ถุ ประสงค์หลักในการใช้รถ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended
question) ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก (Multichotomous question) ดังนี้
6.1 เพื่อใช้เดินทางในชีวติ ประจาวัน
6.2 เพื่อใช้เดินทางในงานของบริษทั หรือกิจการของตนเอง
6.3 เพื่อใช้รบั จ้างทัวไป
่ (รับ-ส่งผูโ้ ดยสาร, ขนส่งสินค้า)
6.4 อื่นๆ โปรดระบุ
7. ประเภทน้ ามันที่ใช้อยู่เป็ นประจา เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended
question) ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก (Multichotomous question) ดังนี้
7.1 เบนซิน
7.2 ดีเซล
7.3 แก๊สโซฮอลล์ 91, 95
7.4แก๊สโซฮอลล์ E20
8. ค่า ใช้จ ่ายในการเติมน้ ามันต่อ เดือ น เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closeended question) ลัก ษณะค าถามมีห ลายค าตอบให้เ ลือ ก (Multichotomous question) ซึง่ การ
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กาหนดรายได้ต่อ เดือ นมีก ารแบ่ง เกณฑ์ค ่าใช้จ่า ยในการเติม น้ ามันต่อ เดือ นเป็ น ช่ว งห่า งช่ว งละ
2,000 บาท ดังนี้
8.1 ไม่เกิน 1,000 บาท
8.2 1,001 – 3,000 บาท
8.3 3,001 – 5,000 บาท
8.4 5,001 – 7,000 บาท
8.5 7,001 – 9,000 บาท
8.6 มากกว่า 9,000 บาท
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายสถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ประกอบไปด้วย 1) คาถามเพื่อวัดการเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 2) คาถาม
เพื่อวัดการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และ 3) คาถามเพื่อวัดการรับรู้การ
ส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้า
ส่วนที่ 3 คาถามเพื่อวัดความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านการรูจ้ กั แบรนด์) ของสถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค ในเรือ่ งองค์ประกอบพืน้ ฐานของแบรนด์
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์) สถานี
บริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภคเป็ นการวัดระดับของความรูส้ กึ เห็นด้วยกับสิง่ ที่เชื่อมโยงสู่แบรนด์ใน
มุมมองของผูบ้ ริโภค ได้แก่1) สิง่ เชื่อมโยงตามคุณสมบัติ และ 2) สิง่ เชื่อมโยงตามคุณประโยชน์
ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทีของผู้บริโภค เป็ น
การวัดระดับของความรูส้ กึ เห็นด้วยกับพฤติกรรมชีว้ ดั ความภักดี
2. การวัดตัวแปร
หลักเกณฑ์ในการวัดและกาหนดค่าคะแนนการวัดตัวแปรหลัก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรการรับรู้การส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภคผู้วจิ ยั ได้
แบ่งการวัดตัวแปรนี้ออกเป็น 3ลักษณะ ดังนี้
1.1 การวัดการเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย (Supportive nonprice Promotion) ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อ ที่ได้จากข้อค้นพบ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารของบริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ได้แก่ 1) โฆษณา
ทางโทรทัศน์ 2) ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ 3) โฆษณาสื่อสิง่ พิมพ์ทางไปรษณีย์ 4) การแจ้ง
ข่าวโดยพนักงานที่สถานีบริการน้ ามัน 5) โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง 6) โฆษณาผ่านสื่อภายในสถานี
บริการน้ ามัน 7) ข้อความโฆษณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 8) ข้อความโฆษณาผ่าน
ทางโทรศัพท์มอื ถือ (SMS) 9) โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ และ 10) โฆษณาทางสื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) ไลน์ (Line)เป็นการวัดในระดับอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
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5 หมายถึงเปิดรับเป็นประจา
4 หมายถึงเปิดรับค่อนข้างบ่อยครัง้
3 หมายถึงเปิดรับบางครัง้ บางครา
2 หมายถึงเปิดรับนานๆครัง้
1 หมายถึงไม่เคยได้รบั เลย
1.2 การวัดการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า (Price promotion)
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 4 ข้อ ทีไ่ ด้จากข้อค้นพบโดยการสืบค้นเอกสารในรูปแบบสื่อออนไลน์
ของทางสถานีบริการน้ ามันพีทีได้แก่ 1) ลดราคาน้ ามันต่อลิตร 2) สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลก
ซือ้ น้ามัน 3) รับเครดิตเงินคืน เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต และ 4) รับคูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้
ต่อไปเป็นการวัดในระดับอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึงรับรูเ้ ป็นประจา
4 หมายถึงรับรูค้ ่อนข้างบ่อยครัง้
3 หมายถึงรับรูบ้ างครัง้ บางครา
2 หมายถึงรับรูน้ านๆครัง้
1 หมายถึงไม่เคยรับรูเ้ ลย
1.3 การวัด การรับรู้ก ารส่ งเสริม การขายที่ไ ม่เ กี่ยวข้อ งกับราคาของสินค้า ( Non-price
promotion) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 7 ข้อ ทีไ่ ด้จากข้อค้นพบโดยการสืบค้นเอกสารในรูปแบบ
สื่อออนไลน์ของทางสถานีบริการน้ ามันพีทไี ด้แก่ 1) รับของแถม 2) รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิต
เพิม่ เมือ่ ชาระผ่านบัตรเครดิต 3) สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกของรางวัล 4) รับคูปองชิงโชคลุน้
ของรางวัล 5) ปนั รายได้ส่ว นหนึ่ง จากการเติมน้ ามัน ไปช่ วยเหลือ สังคม 6) เขียนบรรยายความ
ประทับใจเพื่อแข่งขันชิงรางวัล และ 7) รับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผู้มชี ่อื เสียง
เป็นการวัดในระดับอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึงรับรูเ้ ป็นประจา
4 หมายถึงรับรูค้ ่อนข้างบ่อยครัง้
3 หมายถึงรับรูบ้ างครัง้ บางครา
2 หมายถึงรับรูน้ านๆครัง้
1 หมายถึงไม่เคยรับรูเ้ ลย
2. ตัวแปรความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวัด
ตัวแปรนี้ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1การวัดการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภค ผู้วจิ ยั ใช้วธิ วี ดั การรูจ้ กั
และจดจาได้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของแบรนด์ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 9 ข้อ ได้แก่
1) ลักษณะของสถานีบริการ 2) โทนสี 3) ชื่อบัตรสมาชิก 4) โมบายล์แอปพลิเคชัน 5) เว็บไซต์ 6)
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สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 7) หมายเลขโทรศัพท์ของคอลเซนเตอร์ 8) สโลแกนภาษาไทย และ
9) สโลแกนภาษาอัง กฤษเป็ นการวัดในระดับ นามบัญ ญัต ิ (Nominal scale) ในที่นี้พ จิ ารณาจาก
จานวนข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบคาถามได้ถูกต้องโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
ตอบถูก
1 คะแนน
ตอบผิด / ไม่แน่ใจ / ไม่ได้ตอบ
0 คะแนน
2.2 การวัดภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทใี นมุมมองของผูบ้ ริโภคผูว้ จิ ยั ใช้
วิธวี ดั ระดับของความเห็นด้วยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสู่แบรนด์ (Brand association) ในแง่ทศั นคติท่มี ี
ต่อคุณสมบัติ (Attributes) และคุณประโยชน์ (Benefits) ตามแนวคิดของ Keller (1993)ประกอบด้วย
ข้อคาถามจานวน 12 ข้อ แบ่งเป็ น สิง่ เชื่อมโยงตามคุณสมบัติ (Attributes) ทีไ่ ด้จากข้อค้นพบโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารของบริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)จานวน 6 ข้อ ได้แก่ 1) พีทมี ี
สาขาเป็ นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก 2) น้ ามันพีทคี ุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้
งานมากขึ้น 3) พนักงานพีทใี ห้บริการด้วยความกระตือรือร้น 4) สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรัง่
พร้อมสะดวกสบาย เช่น มีห้องน้ า ร้านค้า เป็ นต้น 5) ลูกค้าพีทสี ่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่ใช้รถเชิงพาณิชย์
เช่น รถรับจ้าง รถขนส่งสินค้า รถรับ -ส่ งผู้โดยสาร และ 6) พื้นที่ภายในสถานีบริการเป็ นระเบียบ
รถยนต์ไม่พลุกพล่านมาก และ สิง่ เชื่อมโยงตามคุณประโยชน์ (Benefits) ที่ได้จากแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของการส่งเสริมการขายที่มอบให้กบั ผู้บริโภคของ Chandon และคณะ (2000) จานวน
6 ข้อ ได้แก่ 1) พีทที าให้รสู้ กึ ว่าการเติมน้ ามันแต่ละครัง้ คุ้มค่ากับเงินทีจ่ ่ายไป 2) พีทที าให้รสู้ กึ ว่ายิง่
เติมน้ ามันมากขึน้ ก็ยงิ่ ได้รบั โปรโมชันที
่ ด่ ขี น้ึ 3) ทาให้รสู้ กึ ว่าไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเปรียบเทียบ
โปรโมชันกั
่ บทีอ่ ่นื 4) ทาให้รสู้ กึ ว่าตัวเองรอบคอบในการใช้จ่ายค่าเติมน้ ามันมากกว่าคนทัวไป
่ 5) ทา
ให้รู้ส ึก ว่าได้ร บั โปรโมชันที
่ ่แ ปลกใหม่และแตกต่ างจากที่อ่ืน และ 6) ทาให้รู้ส ึก สนุ กสนานไปกับ
โปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมื่อเข้ามาเติมน้ ามันที่พที ีเป็ นการวัดในระดับอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึงค่อนข้างเห็นด้วย
3 หมายถึงเฉย ๆ ไม่แน่ใจ
2 หมายถึงไม่ค่อยเห็นด้วย
1 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3. ตัวแปรความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที ของผูบ้ ริโภค เป็นการวัดระดับของ
ความภักดีต่อแบรนด์ โดยใช้วธิ กี ารของ Bowen และ Chen (2001) ซึง่ วัดแบบผสมผสานระหว่าง (1)
พฤติกรรม และ (2) ทัศนคติ ผนวกกับแนวทางที่ Roberts และคณะ (2003) ได้เสนอแนะองค์ประกอบ
ในการวัด ไว้ 6 ข้อ ในการศึก ษาครัง้ นี้ จ ึง พัฒ นาชุ ด ค าถามเพื่อ วัด ความภัก ดีต่ อ แบรนด์ โ ดย
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั จานวน 6 ข้อ แบ่งตามกลุ่มพฤติกรรมและทัศนคติ ดังนี้
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3.1 การวัด พฤติก รรม (Behavioral measurement) จ านวน 3 ข้อ ได้แ ก่ 1) ทุ ก ครัง้ ที่ม ี
โอกาส ท่านจะเลือกใช้บริการเติมน้ ามันกับสถานีบริการน้ามันพีที 2) ท่านจะใช้บริการเสิรมอื่นๆ ของ
สถานีบริการน้ ามันพีทดี ว้ ย เช่น ร้านกาแฟพันธ์ไทย ร้านสะดวกซือ้ แม็กซ์มาร์ท และ 3) ท่านยินดีท่ี
จะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของสถานีบริการน้ ามันพีที เช่น น้ ามันเครื่องพีทแี ม็กนิตรอน
เป็นการวัดในระดับอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึงจริงมากทีส่ ุด
4 หมายถึงค่อนข้างจริง
3 หมายถึงเฉย ๆ ไม่แน่ใจ
2 หมายถึงไม่ค่อยจริงนัก
1 หมายถึงไม่จริงเลย
3.2 การวัดทัศนคติ (Attitudinal measurement) จานวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) ท่านพูด
ถึงสถานีบริการน้ ามันพีทใี นแง่บวกอยู่เสมอ 2) ท่านยินดีแนะนาสถานีบริการน้ ามันพีทใี ห้กบั เพื่อน
หรือคนรูจ้ กั และ 3) ท่านยินดีให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่สถานีบริการน้ ามันพีที เพื่อนาไปปรับปรุง
ให้เกิดสิง่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เป็นการวัดในระดับอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึงจริงมากทีส่ ุด
4 หมายถึงค่อนข้างจริง
3 หมายถึงเฉย ๆ ไม่แน่ใจ
2 หมายถึงไม่ค่อยจริงนัก
1 หมายถึงไม่จริงเลย
3. การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการควบคุมคุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช่ในการวิจยั 2 ส่วน ดังนี้
1. ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้ อ หา (Content validity) และการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยให้ผู้ทรงคุ ณวุฒ ิทางวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้ว ย
กรรมการ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล (2) รองศาสตราจารย์ ดร.
ชมพูนุช ปญั ญไพโรจน์ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานการส่งเสริมการขายพร้อมช่อง
ทางการสื่อสารทางการตลาดไปยังผูบ้ ริโภค จานวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณฐาณิญา ทองดี ผูจ้ ดั การส่วน
ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.พีทจี เี อ็นเนอยี พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม
รวมไปถึงโครงสร้างของชุดคาถามที่ใช้ในการวัดตัวแปรต่าง ๆ อิงตามทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง โดยการ
วิเ คราะห์ดชั นีค วามสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ค าถามกับ วัต ถุ ประสงค์ข องสิง่ ที่ต้อ งการวัด (The Item
ObjectiveCongruence Index: IOC) มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
จากนัน้ นามาคานวณค่า IOC โดยใช้สตู ร
∑𝑅

เมือ่

IOC
∑𝑅
𝑁

IOC =
𝑁
คือ ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน
คือ ความคิดเห็นของผูป้ ระเมิน
คือ จานวนผูป้ ระเมิน

โดยค่ า IOC ที่ไ ด้ต้อ งมากกว่ า หรือ เท่า กับ .50 ผลการตรวจสอบค่ า IOC พบว่ า มีค่ า
ระหว่า ง.67 – 1.00 โดยมีค่ า เฉลี่ยเท่า กับ .95 ซึ่ง ถือ ว่า ข้อ ค าถามมีคุ ณภาพสามารถนาไปใช้ได้
จากนัน้ นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มคี วามถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และครอบคลุม
องค์ประกอบของตัวแปรอย่างครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมิน
2. การทดสอบความเชื่อมันของชุ
่
ดคาถามที่ใช้วดั ตัวแปร (Reliability of measurement)
โดยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เนื่องจากแบบสอบถามอาศัยเกณฑ์ให้คะแนนรายข้อ
ตามระดับความเข้มข้นหรือน้ าหนักของการประเมินแบบ Likert scale การทดสอบค่าความเชื่อมัน่
ของเครื่องมือวัดตัวแปร การรับรู้การส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจค้าปลีก ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์
และความภักดีต่อ แบรนด์ของผู้บริโภค จึงใช้สูตรเพื่อคานวณค่ าสัมประสิทธิ ์อัล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s coefficient alpha) ดังนี้
𝛼=
เมือ่

α
K
𝑉1
𝑉𝑡

คือ
คือ
คือ
คือ

𝑘 [1−∑ 𝑉1 ]
𝑘−1
𝑉𝑡

ค่าความเชื่อมัน่
จานวนข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ

ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาคทีไ่ ด้จะแสดงถึงระดับความสอดคล้องกันของข้อคาถาม
ต่าง ๆ ในชุดเครื่องมือวัดตัวแปรในแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0<α<1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก
แสดงว่าชุดคาถามมีความเชื่อมันในระดั
่
บดีมาก
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ทัง้ นี้ Cronbach และ Shavelson (2004 as cited in Montshiwa & Moroke, 2014, p.
355) ได้อ ธิบายหลัก เกณฑ์ใ นการประเมินระดับความเชื่อ มันของชุ
่
ดค าถามวัดตัว แปรโดยใช้ค่ า
สัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาคไว้ ดังนี้
α มากกว่าหรือเท่ากับ.90 แสดงว่าอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
α มากกว่าหรือเท่ากับ .80 แต่น้อยกว่า .90 แสดงว่าอยูใ่ นระดับดี
α มากกว่าหรือเท่ากับ .70 แต่น้อยกว่า .80 แสดงว่าอยูใ่ นระดับยอมรับได้
α มากกว่าหรือเท่ากับ .60 แต่น้อยกว่า .70 แสดงว่าอยูใ่ นระดับไม่แน่นอน
α มากกว่าหรือเท่ากับ .50 แต่น้อยกว่า .60 แสดงว่าอยูใ่ นระดับแย่
และ α น้อยกว่า .50 แสดงว่าอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้
ผลการหาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของชุ ด ค าถาม เพื่อ วัด ตัว แปรต่ า ง ๆ ในแบบสอบถาม มี
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าความเชื่อมันของชุ
่
ดคาถามวัดการเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการ
ขายสถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค จานวน 10 ข้อ อยูใ่ นระดับดี (α = .87)
2. ค่าความเชื่อมันของชุ
่
ดคาถามวัดการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายสถานีบริการน้ ามันพีทที ่ี
เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้าของผูบ้ ริโภค จานวน 4 ข้ออยูใ่ นระดับดี (α = .80)
3. ค่าความเชื่อมันของชุ
่
ดคาถามวัด การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายสถานีบริการน้ ามันพีทที ่ี
ไม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้าของผูบ้ ริโภคจานวน 7ข้ออยูใ่ นระดับดี (α = .89)
4. ค่าความเชื่อมันของชุ
่
ดคาถามวัด ความรูส้ กึ เห็นด้วยกับภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคจานวน 12 ข้ออยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (α = .94)
5. ค่าความเชื่อมันของชุ
่
ดคาถามวัด ความรูส้ กึ เห็นด้วยกับพฤติกรรมชี้วดั ความภักดีต่อ
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคจานวน 6 ข้ออยูใ่ นระดับดี (α = .86)
เมื่อ ได้ทดสอบค่ าความเชื่อ มันแล้
่ ว ผู้ว ิจยั ยังได้นาเครื่องมือ แบบสอบถามดังกล่ าวมา
ปรับปรุงข้อความในรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
กับกลุ่มเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้มุ่งเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูม ิ (Primary Data)
โดยเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงสารวจโดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือวิจยั ทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างตามจานวนและสถานี บริการน้ ามันพีท ที ไี่ ด้กาหนดไว้ใ นวิธ กี ารสุ่มตัว อย่างโดย
ผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ่วยจะชีแ้ จงจุดมุ่งหมายของการวิจยั แล้วจึงขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ตอบให้
ตรงกับความเป็ นจริงทีส่ ุด แล้วแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและกรอกแบบสอบถามด้วย
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ตัวเอง (Self-administered) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลทีส่ ถานีบริการน้ามันในช่วงเวลา
ตามทีก่ าหนดไว้นนั ้ ได้รบั จานวนกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงได้เพิม่ ช่องทางการ
เก็บข้อ มูล ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ ขนึ้ ทัง้ นี้โดยการเพิม่ คาถามคัดกรอง 1 ข้อ (Screening
Question) คือ ผูต้ อบแบบสอบถามท่า นเคยเข้า ไปใช้บ ริก ารเติม น้ า มัน ทีส่ ถานีบ ริก ารน้ า มัน พีท ี
ในช่ว ง 6 เดือ นทีผ่ ่า นมาหรือ ไม่ รวมจ านวนแบบสอบถามทีเ่ ก็บ รวมรวมได้ 408 ชุด โดย
ประกอบด้วย
ผูต้ อบแบบสอบถาม ณ สถานีบริการน้ามันพีทสี าขาวิภาวดี 32
จานวน 63 ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม ณ สถานีบริการน้ามันพีทสี าขาตลิง่ ชัน 2
จานวน 57 ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม ณ สถานีบริการน้ามันพีทสี าขาวังทองหลาง 3 จานวน 61 ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม ณ สถานีบริการน้ามันพีทสี าขาบางบอน 3
จานวน 60 ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม ณ สถานีบริการน้ามันพีทสี าขาบางพลัด 3
จานวน 65 ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์
จานวน 102 ชุด
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลทีม่ คี ุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วจิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
โดยแยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก เนื่องจากมีคาตอบขาดหายเป็นจานวนมาก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัส ในโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตติ ามทีไ่ ด้กาหนดรหัสไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลข้อ มูล ที่ล งรหัส แล้ว ได้น าข้อ มูล มาวิเ คราะห์แ ละประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ งั ้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบหาค่าของข้อมูลทีม่ คี วาม
ผิดปกติสงู (Outlier) โดยวิธกี ารสร้างแผนภาพกล่อง (Box plot) ส่งผลให้ตอ้ งตัดแบบสอบถามออกไป
จานวน 7 ชุด คงเหลือจานวนที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจริงรวม 401 ชุดแบ่งเป็ นแบบสอบถาม ณ
สถานีบริการน้ามันพีที จานวน 301 ชุด และแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 100 ชุด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อ
อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
รวมไปถึงความภักดีต่อแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ค่าสถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean)
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

47

1.4 การแปลความหมายค่ า เฉลี่ย ส าหรับเกณฑ์ใ นการแปลความหมาย (Criteria for
Interpretation) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) พิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานีบริการน้ ามัน
พีทขี องผูบ้ ริโภค
ตัวแปรและการแปลความหมาย
ระดับคะแนนเฉลีย่
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
1.00 – 1.49
รับรูน้ ้อยทีส่ ุด
1.50 – 2.49
รับรูน้ ้อย
2.50 – 3.49
รับรูป้ านกลาง
3.50 – 4.49
รับรูม้ าก
4.50 – 5.00
รับรูม้ ากทีส่ ุด
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายค่ าคะแนนของการรู้ จกั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทีของ
ผูบ้ ริโภค
ตัวแปรและการแปลความหมาย
ระดับค่าคะแนน
การรูจ้ กั แบรนด์
0.00 – 1.99
มีการรูจ้ กั อยูใ่ นระดับน้อยมาก
2.00 – 3.99
มีการรูจ้ กั อยูใ่ นระดับน้อย
4.00 – 5.99
มีการรูจ้ กั อยูใ่ นระดับปานกลาง
6.00 – 7.99
มีการรูจ้ กั อยูใ่ นระดับดี
8.00 – 9.00
มีการรูจ้ กั อยูใ่ นระดับดีมาก
ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์ ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทีของ
ผูบ้ ริโภค
ตัวแปรและการแปลความหมาย
ระดับคะแนนเฉลีย่
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
1.00 – 1.49
ไม่ดที ส่ี ุด / เชิงลบมาก
1.50 – 2.49
ไม่ดี / เชิงลบ
2.50 – 3.49
เป็นกลาง
3.50 – 4.49
ดี / เชิงบวก
4.50 – 5.00
ดีทส่ี ุด / เชิงบวกมาก
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ตารางที่ 4 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความภักดีต่ อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทีของ
ผูบ้ ริโภค
ตัวแปรและการแปลความหมาย
ระดับคะแนนเฉลีย่
ความภักดีต่อแบรนด์
1.00 – 1.49
ไม่มคี วามภักดีต่อแบรนด์
1.50 – 2.49
มีความภักดีต่อแบรนด์ระดับต่า
2.50 – 3.49
มีความภักดีต่อแบรนด์ระดับปานกลาง
3.50 – 4.49
มีความภักดีต่อแบรนด์ระดับสูง
4.50 – 5.00
มีความภักดีต่อแบรนด์ระดับสูงมาก
อนึ่ง การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานี
บริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภค และความ
ภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที ของผู้บริโภค ในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 4 นัน้
อาศัยแนวคิดจากการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ส่วนการแปลความหมายค่าเฉลีย่ ของ
การรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภค ดังปรากฏในตารางที่ 2 นัน้ ยึดหลักการจาแนก
ระดับคะแนนเฉลีย่ ออกเป็นแต่ละช่วงชัน้ เท่า ๆ กัน
2. การวิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ ทดสอบสมมติฐ านโดยอาศัย สถิติเ ชิง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) โดยผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสัมพันธ์ในเบือ้ งต้นระหว่างตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์
กับตัวแปรหลัก เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) แล้วพบว่ามีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์เพียงสองตัวแปรทีส่ มั พันธ์กบั ตัว
แปรหลักในการศึกษาครัง้ นี้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คืออายุและระดับการศึกษา ทีร่ ะดับ 0.05 และ
0.01 จากนัน้ จึงวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
2.1 การทดสอบสมมติฐ านข้อ ที่ 1 การรับ รู้ก ารส่ ง เสริม การขายมีอิท ธิพ ลต่ อ ความรู้
เกี่ยวกับแบรนด์ส ถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภคใช้ การวิเ คราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
linear regression analysis) เพื่อตรวจสอบความมีอทิ ธิพลของตัวแปรอิสระ 1 ตัว ได้แก่ การรับรูก้ าร
ส่งเสริมการขายโดยนาตัวแปรควบคุมมาวิเคราะห์รว่ มด้วย คือ อายุและระดับการศึกษา
2.1.1การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.1 การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
การขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้ามีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภคใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple linear regression analysis) เพื่อตรวจสอบความมีอทิ ธิพล
ของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ 1) การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย 2) การรับรู้
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การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และ3) การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กับราคาของสินค้าโดยนาตัวแปรควบคุมมาวิเคราะห์รว่ มด้วย คือ อายุและระดับการศึกษา
2.1.2 การทดสอบสมมติฐ านข้อ ที่ 1.2 การเปิ ด รับ การสื่อ สารเพื่อ สนับ สนุ น การ
ส่งเสริมการขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริม
การขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า มีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที
ของผู้ บ ริโ ภคใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย พหุ คู ณ (Multiple linear regression analysis) เพื่ อ
ตรวจสอบความมีอทิ ธิพลของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ 1) การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการ
ส่งเสริมการขาย 2) การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และ3) การรับรูก้ าร
ส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า โดยนาตัวแปรควบคุมมาวิเคราะห์ร่วมด้วย คือ อายุ
และระดับการศึกษา
2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อ ที่ 2 ความรู้เ กี่ยวกับแบรนด์มอี ิทธิพ ลต่ อ ความภักดีต่ อ
แบรนด์ส ถานี บริก ารน้ า มัน พีทีข องผู้บ ริโ ภคใช้ก ารวิเ คราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple linear
regression analysis) เพื่อตรวจสอบความมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 1 ตัว ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
แบรนด์โดยนาตัวแปรควบคุมมาวิเคราะห์รว่ มด้วย คือ อายุ
2.2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2.1การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์
มีอทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภคใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple linear regression analysis) เพื่อตรวจสอบความมีอทิ ธิพลของตัวแปรอิสระ 2
ตัว ได้แก่ 1) การรูจ้ กั แบรนด์ 2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยนาตัวแปรควบคุมมาวิเคราะห์ ร่วม
ด้วย คือ อายุ
ตารางที่ 5 สรุปสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบ
1. การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
1.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย
การรับรู้การส่ งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรู้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคามีอทิ ธิพลต่อ
การ
รูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
1.2 การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรู้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
การส่ ง เสริม การขายที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ราคามีอิ ท ธิพ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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ตารางที่ 5 สรุปสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐาน
2. ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์
สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
2.1 การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพล
ต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค

สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู

การนาเสนอข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางพร้อมคาบรรยายประกอบโดยเรียง
ตามลาดับตามปญั หานาการวิจยั และสมมติฐาน

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาเรื่อ ง “การรับ รู้การส่ ง เสริม การขายของแบรนด์ธุ รกิจค้า ปลีก ความรู้เ กี่ย ว
กับแบรนด์ และความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภค: กรณีศกึ ษา ธุ รกิจสถานีบริการน้ามันแบรนด์ พีท”ี
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งอาศัยวิธกี ารวิจยั เชิงสารวจ (Survey research
method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและกรอกเอง (Selfadministered questionnaire) เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ก าหนด
จานวน 401 คน เพื่อให้ทราบถึงการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี อง
ผูบ้ ริโภค ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค และความภักดีต่อแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค ในบทนี้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อ อธิบ ายข้อ
ค้นพบแบ่งเป็น 4 ส่วน
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเติมน้ ามัน
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของแบรนด์ธุรกิจค้าปลีก
1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความภักดีต่อแบรนด์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ ที่ 1การรับรู้การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่ อความรู้
เกีย่ วกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.1การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริม
การขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.2การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริม
การขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้า และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ที่ไ ม่เ กี่ยวข้องกับราคาของสินค้ามีอิทธิพลต่ อ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ส ถานีบริการน้ ามันพีทขี อง
ผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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ผลการทดสอบสมมติฐ านข้อ ที่ 2.1การรู้จกั แบรนด์แ ละภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ม ี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis)
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติ กรรมการเติ มน้ามันของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ (n = 401)
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
202
หญิง
199
รวม
401

ร้อยละ
50.4
49.6
100.0

จากตารางที่ 6พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ นเพศชาย
และหญิงได้ในจานวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ 49.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ (n = 401)
อายุ
จานวน (คน)
ไม่เกิน 25 ปี
40
26 – 35 ปี
135
36 – 45 ปี
128
46 – 55 ปี
82
56 ปีขน้ึ ไป
16
รวม
401

ร้อยละ
10.0
33.7
31.9
20.4
4.0
100.0

จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า มีอายุในช่ว ง
26 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.7 และ 31.9 ตามลาดับ รองลงมา คือ ช่วง
อายุ 46 – 55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.4
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ (n = 401)
อาชีพ
จานวน (คน)
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
77
ผูบ้ ริหาร / พนักงานบริษทั เอกชน
207
เกษตรกร / ปศุสตั ว์ / ประมง
1
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
59
รับจ้างทัวไป
่ / รับจ้างอิสระ
35
นักศึกษา / นิสติ
10
เกษียณ / ว่างงาน
7
อื่น ๆ
5
รวม
401

ร้อยละ
19.2
51.6
0.2
14.7
8.7
2.5
1.7
1.2
100.0

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ม ีอาชีพเป็ นผูบ้ ริหาร
/ พนั ก งานบริษัท เอกชนมากที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 51.6 รองลงมา คือ ข้า ราชการ / พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ และ ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ 14.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา (n = 401)
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
97
24.2
ปริญญาตรี
248
61.8
สูงกว่าปริญญาตรี
56
14.0
รวม
401
100.0
จากตารางที่ 9พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย
กลุ่มทีม่ กี ารศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
24.2 และสูงกว่าปริญญาตรีคดิ เป็นร้อยละ 14.0
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ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทรถทีใ่ ช้เป็ นประจา (n = 401)
ประเภทรถทีใ่ ช้เป็ นประจา
รถเก๋ง
รถSUV, PPV
รถกระบะ 4ประตู
รถกระบะ 2ประตู (ปิคอัพ)
รถตู้
รถจักรยานยนต์
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

231
45
43
23
7
52
0
401

57.6
11.2
10.7
5.7
1.7
13.0
0.0
100.0

จากตารางที่ 10 พบว่า ประเภทรถทีก่ ลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้ขบั ขีเ่ ป็ นประจาเป็ น รถ
เก๋ง คิดเป็ นร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 13.0 ต่อด้วยรถ SUV, PPV
คิดเป็นร้อยละ 11.2 และรถกระบะ 4 ประตู คิดเป็นร้อยละ 10.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้รถ (n = 401)
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพื่อใช้เดินทางในชีวติ ประจาวัน
317
79.1
เพื่อใช้เดินทางในงานของบริษทั หรือกิจการของตนเอง
63
15.7
เพื่อใช้รบั จ้างทัวไป
่ (รับ-ส่งผูโ้ ดยสาร, ขนส่งสินค้า)
21
5.2
อื่นๆ
0
0.0
รวม
401
100.0
จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบ 80% (ร้อยละ 79.1) มีวตั ถุประสงค์ในการใช้รถ
สาหรับเดินทางในชีวติ ประจาวัน รองลงมา คือ สาหรับเดินทางในงานของบริษัท หรือกิจการของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.7
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ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทน้ ามันทีใ่ ช้ประจา (n = 401)
ประเภทน้ามันทีใ่ ช้ประจา
จานวน (คน)
ร้อยละ
เบนซิน
48
12.0
ดีเซล
102
25.4
แก๊สโซฮอลล์ 91,95
178
44.4
แก๊สโซฮอลล์ E20
73
18.2
รวม
401
100
จากตารางที่ 12พบว่า แก๊สโซฮอลล์ 91,95 คือ น้ ามันที่กลุ่มตัวอย่างเติมเป็ นประจามาก
ทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ดีเซล คิดเป็นร้อยละ 25.4
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามค่าใช้จา่ ยในการเติมน้ามันต่อเดือน
(n = 401)
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันต่อเดือน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ไม่เกิน 1,000 บาท
73
18.2
1,001 – 3,000 บาท
94
23.4
3,001 – 5,000 บาท
141
35.2
5,001 – 7,000 บาท
50
12.5
7,001 – 9,000 บาท
13
3.2
มากกว่า 9,000 บาท
30
7.5
รวม
401
100.0
จากตารางที่ 13เมื่อพิจารณาตามค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายอยู่ทช่ี ่วงระหว่าง 3,001 – 5,000 บาทมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ
1,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4
1.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการรับรู้การส่งเสริ มการขายของแบรนด์ธรุ กิ จค้าปลีก

ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของกลุ่มตัวอย่าง (n = 401)
ระดับการเปิดรับ
การเปิดรับการสือ่ สารเพือ่ สนับสนุนการส่งเสริมการขาย
โฆษณาทางโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
โฆษณาสือ่ สิง่ พิมพ์ทางไปรษณีย์ เช่น ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิต
การแจ้งข่าวโดยพนักงานทีส่ ถานีบริการน้ามัน
โฆษณาทางสือ่ กลางแจ้ง เช่น ป้ายตัง้ หน้าสถานีบริการน้ ามัน
โฆษณาผ่านสือ่ ภายในสถานีบริการน้ามัน เช่น ป้ายตัง้ หน้ารถ
ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อความแจ้งทางโทรศัพท์มอื ถือ
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
โฆษณาทางสื่อ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กไลน์

ไม่เคย
ได้รบั เลย

นานๆ
ครัง้

บางครัง้
บางครา

ค่อนข้าง
บ่อยครัง้

เป็ น
ประจา

รวม

𝑥̅

S.D.

65 (16.2)
94 (23.4)
89 (22.2)
35 (8.7)
12 (3)
20 (5)
142 (35.4)
65 (16.2)
86 (21.4)
21 (5.2)

130 (32.4)
129 (32.2)
99 (24.7)
47 (11.7)
38 (9.5)
30 (7.5)
65 (16.2)
51 (12.7)
112 (27.9)
34 (8.5)

64 (16)
67 (16.7)
97 (24.2)
132 (32.9)
86 (21.4)
88 (21.9)
80 (20)
151 (37.7)
71 (17.7)
93 (23.2)

52 (13)
52 (13)
55 (13.7)
122 (30.4)
156 (38.9)
169 (42.1)
64 (16)
67 (16.7)
71 (17.7)
103 (25.7)

90 (22.4)
59 (14.7)
61 (15.2)
65 (16.2)
109 (27.2)
94 (23.4)
50 (12.5)
67 (16.7)
61 (15.2)
150 (37.4)

401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)

2.93
2.63
2.75
3.34
3.78
3.72
2.54
3.05
2.77
3.82
3.13

1.41
1.36
1.35
1.14
1.04
1.06
1.42
1.27
1.37
1.18
.90

ค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ระดับการรับรู้
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคาของสินค้า
ลดราคาน้ามันต่อลิตร
สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพือ่ ใช้แลกซือ้ น้ามัน
รับเครดิตเงินคืน เมือ่ ชาระผ่านบัตรเครดิต
รับคูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้ ต่อไป

ไม่เคย
รับรูเ้ ลย

นานๆ
ครัง้

บางครัง้
บางครา

ค่อนข้าง
บ่อยครัง้

เป็ น
ประจา

รวม

𝑥̅

S.D.

78 (19.5)
27 (6.7)
59 (14.7)
106 (26.4)

70 (17.5)
43 (10.7)
46 (11.5)
101 (25.2)

126 (31.4)
117 (29.2)
124 (30.9)
87 (21.7)

70 (17.5)
120 (29.9)
118 (29.4)
54 (13.5)

57 (14.2)
94 (23.4)
54 (13.5)
53 (13.2)

401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)

2.90
3.53
3.15
2.62
3.05

1.30
1.16
1.23
1.35
1.02

ค่าเฉลี่ยการรับรูส้ ่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสิ นค้า

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

56

ตารางที่ 14 จานวนร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของกลุ่มตัวอย่าง (n = 401) (ต่อ)
ระดับการรับรู้
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาของสินค้า
รับของแถม เช่น น้าดืม่ ขนมขบเคีย้ ว แต้มพิเศษ ฯลฯ
รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพิม่ เมือ่ ชาระผ่านบัตรเครดิต
สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพือ่ ใช้แลกของรางวัล
รับคูปองชิงโชคลุน้ ของรางวัล
ปนั รายได้ส่วนหนึ่งจากการเติมน้ามัน ไปช่วยเหลือสังคม
เขียนบรรยายความประทับใจเพือ่ แข่งขันชิงรางวัล
รับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิน ดารา หรือผูม้ ชี อ่ื เสียง

ไม่เคย
รับรูเ้ ลย

นานๆ
ครัง้

บางครัง้
บางครา

ค่อนข้าง
บ่อยครัง้

เป็ นประจา

รวม

𝑥̅

S.D.

32 (8)
52 (13)
34 (8.5)
99 (24.7)
64 (16)
117 (29.2)
136 (33.9)

35 (8.7)
60 (15)
46 (11.5)
57 (14.2)
64 (16)
58 (14.5)
65 (16.2)

115 (28.7)
127 (31.7)
114 (28.4)
126 (31.4)
143 (35.7)
98 (24.4)
85 (21.2)

117 (29.2)
102 (25.4)
116 (28.9)
71 (17.7)
76 (19)
74 (18.5)
59 (14.7)

102 (25.4)
60 (15)
91 (22.7)
48 (12)
54 (13.5)
54 (13.5)
56 (14)

401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)

3.55
3.14
3.46
2.78
2.98
2.73
2.59
3.03

1.19
1.23
1.20
1.32
1.24
1.40
1.44
1.02

ปานกลาง

3.08

0.86

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยการรับรูส้ ่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของสิ นค้า
ค่าเฉลี่ยการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายโดยรวม

การแปล
ความหมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 14เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลีย่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารส่งเสริมการ
ขายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.08, S.D. = .86) เมื่อจาแนกตามเครื่องมือของการส่งเสริม
การขายโดยธุรกิจค้าปลีก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการ
ขายรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 3.13, S.D. = .90) รองลงมา คือ การรับ รู้ส่ งเสริม การขายที่
เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้า (𝑥̅ = 3.05, S.D. = 1.02) และการรับรูส้ ่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาของสินค้า (𝑥̅ = 3.03, S.D. = 1.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในเรื่องการเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขายเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พบว่าช่องทางทีก่ ลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.82, S.D. = 1.18) โฆษณาทางสื่อ กลางแจ้ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.78, S.D. = 1.04) และโฆษณาผ่านสื่อภายในสถานีบริการน้ ามัน มี
ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.72, S.D. = 1.06) ตามลาดับ และช่องทางทีก่ ลุ่มตัวอย่างเปิดรับน้อย
ที่สุด คือ ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
2.54, S.D. = 1.42) โดยอยูใ่ นลาดับที่ 10
ในส่วนการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างรับรู้รูปแบบการสะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกซื้อน้ ามันมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก(𝑥̅ = 3.53, S.D. = 1.16) รองลงมา คือ การรับเครดิตเงินคืน เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต มี
ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.15, S.D. = 1.23) และ การลดราคาน้ ามันต่อลิตร มีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.90, S.D. = 1.30) ตามล าดับ และรูปแบบที่มกี ารรับรู้น้อ ยที่สุ ด คือ รับ
คูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้ ต่อไปมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.62, S.D. = 1.35) โดย
อยูใ่ นลาดับที่ 4
และส่วนสุดท้าย คือ การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคา เมือ่ พิจารณาจาก
ค่าเฉลีย่ พบว่ารูปแบบทีก่ ลุ่มตัวอย่างรับรูม้ ากทีส่ ุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การรับของแถม มีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.55, S.D. = 1.19) การสะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกของรางวัล มีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.46, S.D. = 1.20) และ รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพิม่ เมื่อชาระผ่าน
บัตรเครดิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.14, S.D. = 1.23) ในทางตรงกันข้าม รูปแบบที่
กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด คือ การรับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผู้มชี ่อื เสียง มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.59, S.D. = 1.44) โดยอยูใ่ นลาดับที่ 7
1.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแบรนด์
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ตารางที่ 15 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ ด้านการรูจ้ กั แบรนด์
(n = 401)
องค์ประกอบของแบรนด์
ลักษณะของสถานีบริการน้ามันพีที คือ รูปที1่
โทนสีของแบรนด์พที ี คือ
“เขียว / ขาว /แดง”
ชื่อบัตรสมาชิกของพีที คือ
“PT Max Card”
โมบายล์แอปพลิคชัน ของพีที คือ
“PT Max Rewards”
เว็บไซต์โปรโมชันของพี
่
ที คือ
“www.ptmaxcard.com”
เฟซบุ๊ก ไลน์ของพีที คือ“PT Station”
เบอร์โทรCall Centerของพีที คือ“1614”
สโลแกนของพีที (ภาษาไทย)คือ
“เต็มที่ เต็มพลัง”
สโลแกนของพีที (ภาษาอังกฤษ) คือ
“Go For Max”

การรูจ้ กั แบรนด์
ตอบถูก
ตอบผิด
20 (5.0)
339 (84.5)
16 (4.0)
355 (88.5)

รวม

ตอบไม่แน่ใจ
42 (10.5)
30 (7.5)

401(100.0)
401(100.0)

321 (80)

25 (6.2)

55 (13.7)

401(100.0)

144 (35.9)

44 (11.0)

213 (53.1)

401(100.0)

146 (36.4)

37 (9.2)

218 (54.4)

401(100.0)

188 (46.9)
205 (51.1)
238 (59.4)

55 (13.7)
58 (14.5)
33 (8.2)

158 (39.4)
138 (34.4)
130 (32.4)

401(100.0)
401(100.0)
401(100.0)

127 (31.7)

44 (11.0)

230 (57.4)

401(100.0)

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีที พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการรูจ้ กั โทนสีของแบรนด์พที ี คือ “เขียว / ขาว /แดง” มากทีส่ ุด รองลงมาเป็ น การรูจ้ กั ลักษณะของ
สถานีบริการน้ ามันพีที อันดับสามคือ การรู้จกั ชื่อบัตรสมาชิกของพีที คือ “PT Max Card”ในทาง
ตรงกันข้ามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรูจ้ กั สโลแกนของพีที (ภาษาอังกฤษ) คือ “Go For Max” น้อย
ทีส่ ุด รองลงมา คือ การรูจ้ กั องค์ประกอบของแบรนด์ในสื่อออนไลน์ ได้แก่ โมบายล์แอปพลิคชันของ
พีที คือ “PT Max Rewards” ตามมาด้ว ยเว็บไซต์โ ปรโมชันของพี
่
ที คือ “www.ptmaxcard.com”
และเฟซบุ๊ก ไลน์ ของพีที คือ “PT Station” ตามลาดับ สาหรับการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีที
ในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะของสถานีบริการน้ ามันพีที คือ รูปที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 84.5 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็นร้อยละ 5.0 และเลือกตอบไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 10.5
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โทนสีของแบรนด์พที ี คือ “เขียว / ขาว /แดง” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 88.5 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็นร้อยละ 4.0 และเลือกตอบไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 7.5
ชื่อบัตรสมาชิกของพีที คือ “PT Max Card” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบที่ถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 80.0 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็นร้อยละ 6.2 และเลือกตอบไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 13.7
โมบายล์แอปพลิเคชัน ของพีที คือ “PT Max Rewards” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบ
ทีถ่ ูกต้องคิดเป็นร้อยละ 35.9 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็นร้อยละ 11.0และเลือกตอบไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 53.1
เว็บไซต์โปรโมชันของพี
่
ที คือ “www.ptmaxcard.com” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบ
ทีถ่ ูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 36.4 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็นร้อยละ 9.2และเลือกตอบไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.4
เฟซบุ๊ก ไลน์ ของพีที คือ “PT Station” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบที่ถูกต้อง คิด
เป็ นร้อยละ 46.9 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็ นร้อยละ 13.7และเลือกตอบไม่แน่ ใจ คิด
เป็นร้อยละ 39.4
เบอร์โทร Call Center ของพีที คือ “1614” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง คิด
เป็ นร้อยละ 51.1 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบทีผ่ ดิ คิดเป็ นร้อยละ 14.5 และเลือกตอบไม่แน่ ใจ คิด
เป็นร้อยละ 34.4
สโลแกนของพีที (ภาษาไทย) คือ “เต็มที่ เต็มพลัง” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบที่
ถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 59.4 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบที่ผดิ คิดเป็ นร้อยละ 8.2และเลือกตอบไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 32.4
สโลแกนของพีที (ภาษาอังกฤษ) คือ “Go For Max” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบที่
ถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 31.7 และกลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบที่ผดิ คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และเลือกตอบ
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 57.4
ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับคะแนนการรูจ้ กั แบรนด์
(n = 401)
คะแนนการรูจ้ กั แบรนด์
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
25
38
38

2.7
6.2
9.5
9.5
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ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับคะแนนการรูจ้ กั แบรนด์
(n = 401) (ต่อ)
คะแนนการรูจ้ กั แบรนด์

จานวน (คน)

ร้อยละ

4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
8 คะแนน
9 คะแนน

37
9.2
51
12.7
68
17.0
56
14.0
48
12.0
29
7.2
รวม
401
100.0
̅)= 5.14,S.D = 2.44, ระดับการรูจ้ กั แบรนด์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ (𝒙

จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรูจ้ กั แบรนด์ทร่ี ะดับ 6 คะแนนมากทีส่ ุด คิดเป็ น
ร้อยละ 17.0 รองลงมาคือมีก ารรู้จกั แบรนด์ท่รี ะดับ 7 คะแนน คิดเป็ นร้อ ยละ 14.0 และมีการรู้จกั
แบรนด์ทร่ี ะดับ 0 คะแนน น้อยทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 2.7 โดยค่าเฉลีย่ คะแนนการรูจ้ กั แบรนด์ของกลุ่ม
ตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 5.14, S.D. = 2.44)
ตารางที่ 17 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการรูจ้ กั แบรนด์ (n = 401)
ระดับการรูจ้ กั แบรนด์
การรูจ้ กั แบรนด์ในระดับน้อยมาก (0-1 คะแนน)
การรูจ้ กั แบรนด์ในระดับน้อย (2-3 คะแนน)
การรูจ้ กั แบรนด์ในระดับปานกลาง (4-5 คะแนน)
การรูจ้ กั แบรนด์ในระดับดี (6-7 คะแนน)
การรูจ้ กั แบรนด์ในระดับดีมาก (8-9 คะแนน)
รวม

จานวน (คน)
36
76
88
124
77
401

ร้อยละ
9.0
19.0
21.9
30.9
19.2
100

จากตารางที่ 17 เมือ่ ทาการแบ่งการรูจ้ กั แบรนด์ออกมาเป็ น 5 ระดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การรูจ้ กั แบรนด์ในระดับดี (6-7 คะแนน) มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาคือมีการรูจ้ กั แบรนด์
ในระดับปานกลาง (4-5 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 21.9 และมีการรูจ้ กั แบรนด์ในระดับน้ อยมาก (0-1
คะแนน) น้อยทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 9.0

ตารางที่ 18 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับในแต่ละมิตขิ องความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 401)
ระดับการรูจ้ กั แบรนด์
การรูจ้ กั แบรนด์
การรูจ้ กั องค์ประกอบแบรนด์ของพีที

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

รวม

𝑥̅

S.D.

36 (9.0)

76 (19.0)

88 (21.9)

124 (30.9)

77 (19.2)

401 (100)

3.32
3.32

1.23
1.23

ค่าเฉลี่ยการรูจ้ กั แบรนด์

การแปล
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

ระดับความเห็นด้วย
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
พีทมี สี าขาเป็นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก
น้ามันพีทคี ุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้งานมากขึน้
พนักงานพีทใี ห้บริการด้วยความกระตือรือร้น
สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรังพร้
่ อมสะดวกสบาย
ลูกค้าพีทสี ่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีใ่ ช้รถเชิงพาณิชย์
พืน้ ทีภ่ ายในสถานีบริการเป็นระเบียบ รถยนต์ไม่พลุกพล่านมาก
พีทที าให้รสู้ กึ ว่าการเติมน้ามันแต่ละครัง้ คุม้ ค่ากับเงินทีจ่ ่ายไป
พีทที าให้รสู้ กึ ว่ายิง่ เติมน้ามันมากขึน้ ก็ยงิ่ ได้รบั โปรโมชันที
่ ด่ ขี น้ึ
ทาให้รสู้ กึ ว่าไม่ตอ้ งเสียเวลาหาข้อมูลเปรียบเทียบโปรโมชันกั
่ บทีอ่ ่นื
ทาให้รสู้ กึ ว่าตัวเองรอบคอบในการใช้จ่ายค่าเติมน้ ามันมากกว่าคนทัวไป
่
ทาให้รสู้ กึ ว่าได้รบั โปรโมชันที
่ แ่ ปลกใหม่และแตกต่างจากทีอ่ ่นื
ทาให้รสู้ กึ สนุกสนานไปกับโปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมือ่ เข้ามาเติมน้ามันทีพ่ ที ี

ไม่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

เฉยๆ
ไม่แน่ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

รวม

𝑥̅

S.D.

14 (3.5)
2 (0.5)
2 (0.5)
9 (2.2)
2 (0.5)
16 (4)
8 (2)
4 (1)
2 (0.5)
1 (0.2)
3 (0.7)
9 (2.2)

47 (11.7)
16 (4)
18 (4.5)
49 (12.2)
39 (9.7)
39 (9.7)
24 (6)
23 (5.7)
36 (9)
33 (8.2)
47 (11.7)
66 (16.5)

106 (26.4)
109 (27.2)
62 (15.5)
90 (22.4)
149 (37.2)
100 (24.9)
172 (42.9)
157 (39.2)
175 (43.6)
134 (33.4)
164 (40.9)
155 (38.7)

105 (26.2)
148 (36.9)
191 (47.6)
161 (40.1)
138 (34.4)
168 (41.9)
140 (34.9)
152 (37.9)
129 (32.2)
163 (40.6)
122 (30.4)
98 (24.4)

129 (32.2)
126 (31.4)
128 (31.9)
92 (22.9)
73 (18.2)
78 (19.5)
57 (14.2)
65 (16.2)
59 (14.7)
70 (17.5)
65 (16.2)
73 (18.2)

401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)
401 (100)

3.72
3.95
4.06
3.69
3.60
3.63
3.53
3.63
3.52
3.67
3.50
3.40
3.66

1.14
0.89
0.84
1.03
0.91
1.03
0.88
0.86
0.87
0.87
0.93
1.04
0.62

ดี / เชิ งบวก

3.63

0.59

ดี

ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์ของแบรนด์
ค่าเฉลี่ยความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์

การแปล
ความหมาย
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
ดี / เชิงบวก
เป็นกลาง

62

63

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์โดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ =
3.63, S.D. = .59) เมื่อจาแนกตามโครงสร้างของความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
รูจ้ กั แบรนด์อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.32, S.D. = 1.23) และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระดับดี / เชิงบวก (𝑥̅ = 3.66, S.D. = .62) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในเรื่องการรูจ้ กั แบรนด์เมื่อพิจารณาจากจานวนและร้อยละพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
50% มีการรูจ้ กั แบรนด์ในระดับดี ถึง ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30.9 และ 19.2 ตามลาดับ
ในส่วนภาพลักษณ์ของแบรนด์เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ี
กลุ่ ม ตัว อย่า งมีค วามรู้ส ึก เห็น ด้ว ยมากที่สุ ด 5 อันดับ แรก คือ พนัก งานพีทีใ ห้บ ริก ารด้ว ยความ
กระตือ รือ ร้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับ ดี / เชิงบวก (𝑥̅ = 4.06, S.D. = .84) รองลงมา คือ น้ ามันพีที
คุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้งานมากขึน้ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี / เชิงบวก (𝑥̅ = 3.95, S.D. =
.89) และอันดับที่สาม คือ พีทมี สี าขาเป็ นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ ดี / เชิง บวก(𝑥̅ = 3.72, S.D. = 1.14) ต่ อ ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มในสถานี บ ริก ารพรัง่ พร้อ ม
สะดวกสบายมีค่ าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับ ดี / เชิง บวก (𝑥̅ = 3.69, S.D. = 1.03) และทาให้รู้สกึ ว่าตัวเอง
รอบคอบในการใช้จ่ายค่าเติมน้ ามันมากกว่าคนทัวไป
่ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี / เชิงบวก (𝑥̅ = 3.67,
S.D. = .87) ตามลาดับ สาหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่กี ลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ กึ เห็นด้วยน้อยที่สุด
คือ ทาให้รสู้ กึ สนุ กสนานไปกับโปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมื่อเข้ามาเติมน้ ามันทีพ่ ที ี มคี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับเป็ น
กลาง (𝑥̅ = 3.40, S.D. = 1.04) โดยอยูใ่ นลาดับที่ 12
1.4ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความภักดีต่อแบรนด์

ตารางที่ 19 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความภักดีต่อแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 401)
ระดับความเห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

เฉยๆ
ไม่แน่ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

รวม

ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส ท่านจะเลือกใช้บริการเติมน้ามันกับสถานี
บริการน้ามันพีที

14 (3.5)

36 (9)

94 (23.4)

148 (36.9)

109 (27.2)

401 (100)

3.75 1.06

มีความภักดีสงู

ท่านจะใช้บริการเสิรมอืน่ ๆ ของสถานีบริการน้ามันพีทดี ว้ ย เช่น
ร้านกาแฟพันธ์ไทย ร้านสะดวกซือ้ แม็กซ์มาร์ท

14 (3.5)

34 (8.5)

72 (18)

141 (35.2)

140 (34.9)

401 (100)

3.90 1.08

มีความภักดีสงู

ท่านยินดีทจ่ี ะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของสถานีบริการ
น้ามันพีที เช่น น้ามันเครือ่ งพีทแี ม็กนิตรอน

14 (3.5)

63 (15.7)

141 (35.2)

103 (25.7)

80 (20)

401 (100)

3.43 1.08

มีความภักดี
ปานกลาง

ท่านพูดถึงสถานีบริการน้ามันพีทใี นแง่บวกอยู่เสมอ

1 (0.2)

27 (6.7)

117 (29.2)

174 (43.4)

82 (20.4)

401 (100)

มีความภักดีสงู

ท่านยินดีแนะนาสถานีบริการน้ามันพีทใี ห้กบั เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั

0 (0.0)

23 (5.7)

96 (23.9)

199 (49.6)

83 (20.7)

401 (100)

3.77 0.86
3.85 0.81

ท่านยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สถานีบริการน้ามันพีที
เพือ่ นาไปปรับปรุงให้เกิดสิง่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

0 (0.0)

23 (5.7)

77 (19.2)

173 (43.1)

128 (31.9)

401 (100)

4.01 0.86

มีความภักดีสงู

พฤติกรรมชีว้ ดั ความภักดีต่อแบรนด์

ค่าเฉลี่ยความภักดีต่อแบรนด์

𝑥̅

S.D.

การแปล
ความหมาย

มีความภักดีสงู

3.79 0.78 มีความภักดีสงู
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จากตารางที่ 19เมือ่ พิจารณาจากค่าเฉลีย่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อแบรนด์โดย
รวมอยู่ใ นระดับ สูง (𝑥̅ = 3.79, S.D. = .78) เมื่อ จาแนกตามพฤติกรรมชี้ว ดั ความภักดีพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความรู้สกึ เห็นด้วยว่าพฤติกรรมที่เป็ นจริง มากที่สุด คือยินดีให้ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ แก่
สถานีบริการน้ ามันพีที เพื่อ นาไปปรับปรุงให้เกิดสิง่ ที่ดียงิ่ ขึ้น มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับสูง (𝑥̅ = 4.01,
S.D. = .86) รองลงมา คือ จะใช้บริการเสิรมอื่นๆ ของสถานีบริการน้ามันพีทดี ว้ ย เช่น ร้านกาแฟพันธ์
ไทย ร้านสะดวกซื้อแม็กซ์มาร์ท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (𝑥̅ = 3.90, S.D. = 1.08) และพฤติกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ กึ เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด คือท่านยินดีทจ่ี ะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของ
สถานีบริการน้ ามันพีที เช่น น้ ามันเครื่องพีทแี ม็กนิตรอนมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.43,
S.D. = 1.08)
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบสมมติ ฐาน
ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน ทัง้ นี้เพื่อให้การศึกษาเป็ นไป
อย่างรอบคอบ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเติมน้ ามัน มา
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ในเบื้องต้นกับตัวแปรหลักที่ศกึ ษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และ
ความภักดีต่อแบรนด์ โดยอาศัยสถิติ Pearson’s product moment correlation จากนัน้ จึงพิจารณา
นาตัวแปรบางตัวที่แสดงค่าความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ 0.01 มาเป็นตัว
แปรควบคุมในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple linear
regression analysis) สามารถดูรายละเอียดได้ทภ่ี าคผนวก
จากการตรวจสอบหาค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวพบว่า ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์
คือ อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ผู้วจิ ยั จึงนามาเป็ นตัวแปร
ควบคุมในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 และทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 อีกทัง้ ยัง
พบว่าตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อายุ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อแบรนด์ ผูว้ จิ ยั จึง
นามาเป็นตัวแปรควบคุมในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และทดสอบสมมติฐานที่ 2.1
สมมติ ฐานข้อที่ 1 การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การรับรู้การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อความรู้
เกีย่ วกับแบรนด์ โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุและระดับการศึกษา (n=401)
ตัวแปรอิสระ
R2
p
ß
.225***
.429***
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
.000
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ตัวแปรควบคุม : อายุ
ระดับการศึกษา
ตัวแปรตาม: ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ พีที
* p< 0.05, ** p< 0.01 , *** p< 0.001

-.055
-.127**

.230
.005

จากตารางที่ 20สามารถอธิบายข้อค้นพบได้ว่ า การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย ร่วมกับตัว
แปรควบคุม คือ อายุและระดับการศึกษา สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความรูเ้ กี่ยวกับ
แบรนด์ได้รอ้ ยละ 23 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 (R2= .23, F = 38.43, p < 0.001) ทัง้ นี้
พบว่าตัวแปรการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลเชิงบวกในระดับปานกลางต่อความรูเ้ กี่ยวกับ แบ
รนด์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 (ß = 0.43, p < 0.001) โดยที่ตวั แปรควบคุม คือระดับ
การศึกษา มีผลกระทบเชิงลบต่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ในระดับต่ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 (ß = -0.13, p < 0.005)
ดังนัน้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากตัวแปรการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ตามรูปภาพ
ด้านล่าง
ภาพที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1

สมมติ ฐานข้อที่ 1.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรู้การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคามี
อิทธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการ
ขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กับราคามีอทิ ธิพลต่อการรู้จกั แบรนด์ โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุและระดับการศึกษา
(n=401)
ตัวแปรอิสระ
R2
p
ß
.059***
การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
-.016
.821
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคา
.076
.323
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคา
-.039
.603
-.232***
ตัวแปรควบคุม : อายุ
.000
ระดับการศึกษา
-.019
.701
ตัวแปรตาม: การรูจ้ กั แบรนด์ พีที
* p< 0.05, ** p< 0.01 , *** p< 0.001
จากตารางที่ 21 สามารถอธิบายข้อค้นพบได้ว่ า การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย ร่วมกับตัว
แปรควบคุม คือ อายุและระดับการศึกษา สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรูจ้ กั แบรนด์
ได้รอ้ ยละ 6อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (R2= .06, F = 4.94, p < 0.001) ทัง้ นี้ พบว่ามีตวั
แปรควบคุมเพียงตัวเดียว คือ อายุ มีผลกระทบเชิงลบต่อการรูจ้ กั แบรนด์ในระดับค่อนข้างต่ า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (ß = -0.23, p < 0.001)
ดังนัน้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ได้ว่า ไม่มคี วามสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากตัวแปร3 ตัวแปร ได้แก่ การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับ
ราคาไม่มตี ัวแปรใดมีอิทธิพ ลต่อ การรู้จกั แบรนด์ส ถานีบริการน้ ามันพีทีของผู้บริโภคตามรูปภาพ
ด้านล่าง
ภาพที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1
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สมมติ ฐานข้อที่ 1.2 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรู้การส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคามี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการ
ขาย การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กับราคามีอิทธิพ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ของแบรนด์ โดยการควบคุ มอิทธิพลของตัว แปรอายุและระดับ
การศึกษา (n=401)
ตัวแปรอิสระ
R2
p
ß
.234*** .244***
การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
.000
.211**
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคา
.002
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคา
.042
.534
ตัวแปรควบคุม : อายุ
-.015
.751
-.127**
ระดับการศึกษา
.005
ตัวแปรตาม: ภาพลักษณ์ของแบรนด์พที ี
* p< 0.05, ** p< 0.01 , *** p< 0.001
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จากตารางที่ 22สามารถอธิบายข้อค้นพบได้ว่ า การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย ร่วมกับตัว
แปรควบคุม คือ อายุและระดับการศึกษา สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ได้รอ้ ยละ 23 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 (R2= .23, F = 24.16, p < 0.001) ทัง้ นี้
พบว่าตัว แปรการเปิ ดรับการสื่อ สารเพื่อ สนับสนุ นการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลเชิงบวกในระดับ
ค่อนข้างต่าต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (ß = 0.24, p < 0.001)
และตัวแปรการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคามีอทิ ธิพลเชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ าต่อ
ภาพลัก ษณ์ของแบรนด์อ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (ß = 0.21, p < 0.01) โดยที่ตวั แปร
ควบคุ ม คือ ระดับ การศึก ษา มีผ ลกระทบเชิง ลบต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ใ นระดับ ต่ า อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ß = -0.13, p < 0.01)
ดังนัน้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
เพียงบางส่วน เนื่องจากตัวแปรหลัก 2 ใน 3 ตัวแปร ได้แก่ การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการ
ส่งเสริมการขาย และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคามีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ของแบรนด์ส่วนตัวแปรการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาไม่มอี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์
ของแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคตามรูปภาพด้านล่าง
ภาพที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2

สมมติ ฐานข้อที่ 2 ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์ โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุ (n=401)
R2
p
ตัวแปรอิสระ
ß
.215***
.453***
ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
.000
ตัวแปรควบคุม : อายุ
-.052
.244
ตัวแปรตาม: ความภักดีต่อแบรนด์ พีที
* p< 0.05, ** p< 0.01 , *** p< 0.001
จากตารางที่ 23สามารถอธิบายข้อค้นพบได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ร่วมกับตัวแปร
ควบคุม คือ อายุ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีต่อแบรนด์ได้รอ้ ยละ 22 อย่าง
มีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .001 (R2= .22, F = 54.45, p <0.001) ทัง้ นี้ พบว่ า ตัว แปรความรู้
เกี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกในระดับปานกลางต่อความภักดีต่อแบรนด์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (ß = 0.45, p <0.001)
ดังนัน้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากตัวแปรความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์ สถานีบริการน้ามัน
พีทขี องผูบ้ ริโภคตามรูปภาพด้านล่าง
ภาพที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

สมมติ ฐานข้อที่ 2.1 การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
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ตารางที่ 24 ผลการวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ การรู้จ กั แบรนด์และภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ ม ี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์ โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอายุ (n=401)
ตัวแปรอิสระ
การรูจ้ กั แบรนด์
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
ตัวแปรควบคุม : อายุ
ตัวแปรตาม: ความภักดีต่อแบรนด์ พีที
* p< 0.05, ** p< 0.01 , *** p< 0.001

R2
.240***

ß
.234***
.403***
-.018

p
.000
.000
.690

จากตารางที่ 24สามารถอธิบายข้อ ค้น พบได้ว่า การรู้จกั แบรนด์และภาพลักษณ์ ข อง
แบรนด์ร่วมกับตัวแปรควบคุม คือ อายุ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีต่อ
แบรนด์ได้รอ้ ยละ 24 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (R2= .24, F = 41.87, p <0.001) ทัง้ นี้
พบว่า ตัวแปรการรูจ้ กั แบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ าต่อความภักดีต่อแบรนด์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (ß = 0.23, p <0.001) และตัวแปรภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพล
เชิงบวกในระดับปานกลางต่อความภักดีต่อแบรนด์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (ß = 0.40,
p <0.001)
ดังนัน้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 ได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากตัวแปรการรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์
สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภคตามรูปภาพด้านล่าง
ภาพที่ 10 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1

บทที่ 5
สรุปผลการวิ จยั อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจค้าปลีก ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
และความภักดีต่ อแบรนด์ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ ามันแบรนด์ พีที ”มีลาดับ
ขัน้ ตอนดาเนินการศึกษาวิจยั แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการวัดตัว
แปรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ตลอดจนเครื่องมือที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน อันจะทาให้
ผลการวิจยั ที่ออกมามีความน่ าเชื่อถือ และสอดคล้องกับความเป็ นจริงที่ทางสถานีบริการน้ ามันพีที
กาลังดาเนินการอยู่ การพัฒนาเครื่องมือวิจยั จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องพิจารณา ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงได้
ทาการศึก ษาหาข้อ มูล เบื้อ งต้น ด้ว ยวิธ ีการ ดัง นี้ (1) สืบ ค้น ข้อ มูล จากเอกสารสาธารณะ (Public
document) ในรูปแบบสื่อออนไลน์ของทางสถานีบริการน้ ามันพีที ได้แก่ เว็ บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์
ซึ่งเป็ นข้อมูล แท้จริงที่ทางบริษัทฯ ได้เ ผยแพร่ไปยังผู้บริโภค และ (2) การสัมภาษณ์ แบบไม่เ ป็ น
ทางการ (Informal interviews) กับผู้บริห ารของบริษัท พีทีจ ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ที่มสี ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายในการสร้างแบรนด์ของสถานีบริการน้ามันพีที และวางแผนงานการ
ส่งเสริมการขายพร้อมช่องทางการสื่อสารทางการตลาดไปยังผูบ้ ริโภค
ส่วนที่ 2 การศึกษาหลักโดยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณโดยเป็ นการวิจยั เชิงสารวจด้วยวิธกี าร
เชิงพรรณนาแบบวัดครัง้ เดียว (One-shot descriptive study) เพื่อทดสอบสมมติฐานสาหรับค้นหา
อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคที่เป็ นผูจ้ ดทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร โดยสถิตจิ ากกรมการ
ขนส่งทางบกระบุว่ามีจานวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2561 จานวน 9,820,987
คัน เนื่อ งจากกลุ่ มประชากรมีจานวนมาก ผู้ว ิจยั จึง กาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่างโดยใช้ต าราง
ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส าเร็ จ รู ป ของ Yamane ปี 1967 (Habib et al., 2014, p. 34)
กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ไม่เกิน ±5% ซึง่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวนที่ 400 คน
และผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลากคัดเลือกออกมา 5 เขต
ได้แก่ เขตดินแดง เขตตลิง่ ชัน เขตบางบอน เขตบางพลัด และเขตวังทองหลาง จากนัน้ คัดเลือกสถานี
บริการน้ ามันพีทจี านวนเขตละ 1 สถานีทม่ี รี า้ นกาแฟพันธุ์ไทยเปิดให้บริการอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่องมือร่วมด้วย โดยเพิม่ คาถามเพื่อคัดกรองเฉพาะผู้ทเ่ี คยเข้ามาเติม
น้ามันที่ส ถานีบริการน้ามันพีทใี นช่ว ง 6 เดือนที่ผ่านมาเท่านัน้ รวมจานวนทัง้ หมด 408 ชุดทัง้ นี้
ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบหาค่าของข้อมูลที่มคี วามผิดปกติสูง (Outlier) โดยวิธกี ารสร้างแผนภาพกล่อง
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(Box plot) ส่งผลให้ต้องตัดแบบสอบถามออกไปจานวน 7 ชุด คงเหลือจานวนที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มูล จริงรวม 401 ชุด แบ่งเป็ นแบบสอบถาม ณ สถานีบริการน้ ามันพีที จานวน 301 ชุด และ
แบบสอบถามออนไลน์ จานวน 100 ชุด
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิง (Inferential statistics) ในการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ อาศัยการ
กลัน่ กรองขัน้ ตอนแรกด้ ว ยวิธ ีก ารวิเ คราะห์ ส ัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ส ัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) จากนัน้ จึงน าคู่ต ัว แปรที่มคี วามสัม พัน ธ์กันอย่า งมีนัยส าคัญ ทางสถิติม า
วิเคราะห์เพื่อทดสอบตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple linear regression analysis) เพื่อ ทดสอบอิทธิพลของการรับรู้การส่ งเสริมการขายที่มตี ่ อ
ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค และอิทธิพลของความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ท่ี
มีต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทีของผู้บริโภคโดยนาตัวแปรแวดล้อมบางปจั จัยที่
เกี่ยวข้อ งกับลัก ษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเติมน้ ามัน มาวิเคราะห์ร่ว มในฐานะตัว แปร
ควบคุม สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเติมน้ ามันของผูบ้ ริโภค
กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาในครัง้ นี้ จานวน 401 คน แบ่งเป็ นเพศชายและหญิงได้ในจานวน
ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ 49.6 โดยมีอายุในช่วง 26 - 35 ปี และ 36 – 45 ปีมากทีส่ ุด คิด
เป็ นร้อยละ 33.7 และ 31.9 และส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นผูบ้ ริหาร / พนักงานบริษทั เอกชนมากทีส่ ุด คิด
เป็ นร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.2 มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.2
ส าหรับพฤติก รรมการเติมน้ ามัน พบว่า ประเภทรถที่ผู้ต อบแบบสอบถามใช้ขบั ขี่เ ป็ น
ประจาโดยส่วนใหญ่เป็ น รถเก๋ง คิดเป็ นร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ
13.0 โดยเกือ บ 80% (ร้อ ยละ 79.1) มีว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้รถสาหรับเดินทางในชีว ิต ประจาวัน
รองลงมา คือ สาหรับเดินทางในงานของบริษทั หรือกิจการของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 15.7 และแก๊ส
โซฮอลล์ 91,95 คือ น้ ามันทีเ่ ติมเป็นประจามากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ดีเซล คิดเป็ น
ร้อยละ 25.4 สาหรับค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันต่อเดือน จะอยู่ในช่วง 3,001 – 5,000 บาทมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ 1,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4

74

1.2 การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายพบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางโดย
แบ่งการอภิปรายเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.2.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขายช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างมี
การเปิ ดรับอยู่ในระดับมาก คือ โฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง และ
โฆษณาผ่านสื่อภายในสถานีบริการน้ ามัน เรียงจากมากไปน้อย ตามลาดับ และเปิดรับน้อยทีส่ ุด คือ
คือ ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอยูใ่ นลาดับที่ 10
1.2.2 การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคากลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารส่งเสริม
การขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาในระดับมากเพียงรูปแบบเดียว คือ การสะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลก
ซือ้ น้ ามันและรูปแบบการส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคาทีร่ บั รูน้ ้อยที่สุด คือรับคูปองส่วนลดใน
การเติมน้ามันครัง้ ต่อไปโดยอยูใ่ นลาดับที่ 4
1.2.3 การรับ รู้ก ารส่ งเสริมการขายที่ไ ม่เ กี่ยวข้อ งกับ ราคากลุ่ มตัว อย่างมีการรับรู้การ
ส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาในระดับมากเพียงรูปแบบเดียว คือ รับของแถม และรูปแบบ
การส่งเสริมการขายที่ไ ม่เกี่ยวข้อ งกับราคาที่รบั รู้น้อยที่สุด คือ การรับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับ
ศิลปิน ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียงโดยอยูใ่ นลาดับที่ 7
1.3 ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี / เชิงบวก โดยแบ่งการ
อภิปรายเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.3.1 ด้านการรูจ้ กั แบรนด์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารรูจ้ กั แบรนด์อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.14 (คะแนน 0-9 คะแนน) โดยมีผทู้ ่ไี ด้คะแนนการรูจ้ กั แบรนด์ท่รี ะดับ 6 คะแนน
มากทีส่ ุด รองลงมาคือทีร่ ะดับ 7 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรูจ้ กั แบรนด์ในองค์ประกอบด้านโทน
สีของแบรนด์พที ี คือ “เขียว / ขาว /แดง” มากทีส่ ุด รองลงมาเป็น การรูจ้ กั ลักษณะของสถานีบริการ
น้ ามันพีที อันดับสามคือ การรู้จกั ชื่อบัตรสมาชิกของพีที คือ “PT Max Card” ในทางตรงกันข้าม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรูจ้ กั สโลแกนของพีที (ภาษาอังกฤษ) คือ “Go For Max” น้อยทีส่ ุดรองลงมา
คือ การรูจ้ กั องค์ประกอบของแบรนด์ในสื่อออนไลน์ ได้แก่ โมบายล์แอปพลิคชันของพีที คือ “PT
Max Rewards” ตามมาด้วยเว็บไซต์โปรโมชันของพี
่
ที คือ “www.ptmaxcard.com”และเฟซบุ๊ก ไลน์
ของพีที คือ “PT Station” ตามลาดับ
1.3.2 ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า ภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ี
กลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ กึ เห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ อนั ดับ 1 พนักงานพีทใี ห้บริการด้วย
ความกระตือรือร้น อันดับ 2 น้ ามันพีทคี ุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้งานมากขึน้ อันดับ 3 พีทมี ี
สาขาเป็ นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก อันดับ 4 สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรัง่
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พร้อมสะดวกสบาย และอันดับ 5 ทาให้รสู้ กึ ว่าตัวเองรอบคอบในการใช้จ่ายค่าเติมน้ ามันมากกว่าคน
ทัวไป
่ สาหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่กี ลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ กึ เห็นด้วยน้ อยที่สุด คื อ ทาให้รู้สกึ
สนุกสนานไปกับโปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมือ่ เข้ามาเติมน้ามันทีพ่ ที ี โดยอยูใ่ นลาดับที่ 12
1.4 ความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อแบรนด์โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า
พฤติก รรมชี้ว ดั ความภัก ดีท่เี ป็ นจริงมากที่สุ ด จากทัง้ หมด 6 พฤติกรรม คือ ยินดีใ ห้ข้อ มูล ที่เ ป็ น
ประโยชน์แก่สถานีบริการน้ ามันพีที เพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดสิง่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รองลงมา คือ จะใช้บริการ
เสิรมอื่นๆ ของสถานีบริการน้ ามันพีทดี ้วย เช่น ร้านกาแฟพันธ์ไทย ร้านสะดวกซือ้ แม็กซ์มาร์ทและ
พฤติกรรมทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ กึ เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด คือท่านยินดีทจ่ี ะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการ
ใหม่ ๆ ของสถานีบริการน้ ามันพีที เช่น น้ ามันเครื่องพีทแี ม็กนิตรอนรองลงมา คือ ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส
จะเลือกใช้บริการเติมน้ามันกับสถานีบริการน้ามันพีที
2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 การรับรู้การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยตัวแปรการรับรูก้ าร
ส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรควบคุม ทัง้ อายุ และระดับการศึกษา พบว่ามีเพียงตัวแปรระดับ
การศึกษาเท่านัน้ ทีม่ ผี ลกระทบในเชิงลบต่อความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
ทัง้ นี้พบว่า การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย และตัวแปรควบคุม คือ ระดับการศึกษา สามารถ
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ได้ในระดับค่อนข้างต่า คิดเป็นร้อยละ 23
สมมติ ฐานที่ 1.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรูก้ าร
ส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคามีอทิ ธิพล
ต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ไม่มคี วามสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยตัวแปรหลักทัง้ 3
ตัวแปร ได้แก่ การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขายการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่
เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคาไม่มตี วั แปรใดมีอทิ ธิพลต่อ
การรูจ้ กั แบรนด์
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เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรควบคุม ทัง้ อายุ และระดับการศึกษา พบว่ามีเพียงตัวแปรอายุ
เท่านัน้ ทีม่ ผี ลกระทบในเชิงลบต่อการรูจ้ กั แบรนด์
ทัง้ นี้พบว่า ตัวแปรควบคุมเพียงตัวแปรเดียว คือ อายุ สามารถอธิบายความผันแปรของ
การรูจ้ กั แบรนด์ได้ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 6
สมมติ ฐานที่ 1.2 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรูก้ าร
ส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคามีอทิ ธิพล
ต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐานเพียงบางส่วน โดยมีเพียง
การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับราคามีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรควบคุม ทัง้ อายุ และระดับการศึกษา พบว่ามีเพียงตัวแปรระดับ
การศึกษาเท่านัน้ ทีม่ ผี ลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
ทัง้ นี้พบว่า การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขายการรับรูก้ ารส่งเสริม
การขายที่เกี่ยวข้อง และตัวแปรควบคุม ระดับการศึกษา สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
ภาพลักษณ์แบรนด์ได้ในระดับค่อนข้างต่า คิดเป็นร้อยละ 23
สมมติ ฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์มอี ิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า มีค วามสอดคล้อ งกับ สมมติฐ าน โดยตัว แปรความรู้
เกีย่ วกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์
เมือ่ พิจารณาถึงตัวแปรควบคุมคือ อายุพบว่าไม่มผี ลกระทบต่อความภักดีต่อแบรนด์
ทัง้ นี้พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ สามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีต่อแบรนด์
ได้ในระดับค่อนข้างต่า คิดเป็นร้อยละ 23
สมมติ ฐานที่ 2.1 การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีค วามสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยตัวแปรการรู้จกั
แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์
เมือ่ พิจารณาถึงตัวแปรควบคุมคือ อายุพบว่าไม่มผี ลกระทบต่อความภักดีต่อแบรนด์
ทัง้ นี้พบว่า การรูจ้ กั แบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของความภักดีต่อแบรนด์ได้ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 25
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สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที่ 25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับ
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
1.1 การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรู้
การส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคามีอทิ ธิพลต่อการรูจ้ กั
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
1.2 การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย
การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรู้
การส่ ง เสริม การขายที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ราคามีอิ ท ธิพ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
2. ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์
สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
2.1 การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพล
ต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค

ผลการทดสอบ
สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
เพียงบางส่วน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

ทัง้ นี้ เมื่อนาผลการทดสอบสมมติฐานทัง้ 5 ข้อ มาสรุปผลตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
พบว่า ถึงแม้การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที
ของผูบ้ ริโภคและความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี อง
ผูบ้ ริโภค แต่เมื่อจาแนกพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ จึงพบว่า ตัวแปรทีเ่ ป็ นองค์ประกอบย่อย
ของการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทัง้ หมดไม่มอี ิทธิพลใด ๆ ต่อการรู้จกั แบรนด์ และมีตวั แปรที่เป็ น
องค์ประกอบย่อยเพียง 2 ตัวแปรเท่านัน้ คือ การสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย และการ
ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคาที่มอี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรที่
เป็ นองค์ประกอบย่อยของความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ ได้แก่ การรูจ้ กั แบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์
ทัง้ 2 ตัวแปรมีอทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์ รายละเอียดตามรูปภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ผลการทดสอบสมมติฐานจากกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคณ
ู (n = 401)
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั จาแนกการอภิปรายผลการวิจยั ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
การอภิ ปรายข้อค้นพบโดยทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทโี ดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาถึง ช่ องทางที่ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับการสื่ อสารเพื่อสนับสนุน
การส่งเสริ มการขายแล้วพบว่า อันดับหนึ่ง คือ การโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
ไลน์ สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมของคนไทยซึ่งใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
โดยเฉลี่ ย 3 ชัว่ โมง 10 นาที ต่ อ วัน ประกอบกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จ ัย ครัง้ นี้ อ ยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีม่ ผี ู้ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก อ้างอิงจากสถิติโดย “We
Are Social” ดิจทิ ลั เอเยนซี่ และ “Hootsuite” ผูใ้ ห้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing
Solutions (แบรนด์บุฟเฟ่ต์, 2561) อีกทัง้ ทางแบรนด์พที เี องก็ได้นาทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านสื่อ
ดิจทิ ลั ภายนอก (Outsource) เข้ามาดูแล Facebook และ Line อย่างเป็ นทางการของแบรนด์ โดย
รับผิดชอบในการออกแบบและการวางแผนงานการสื่อสารโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พบว่าช่องทางที่
กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับในอันดับที่สองและสาม คือ โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายตัง้ หน้ าสถานี
บริการน้ ามัน และโฆษณาผ่านสื่อภายในสถานีบริการน้ ามัน เช่น ป้ายตัง้ หน้ารถ ก็มคี ่าเฉลีย่ ในระดับ
มากใกล้เคียงกับอันดับหนึ่ง อาจเป็ นเพราะช่องทางสื่อชนิดนี้ตงั ้ อยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ ามันพีที
จึงทาให้พบเห็นได้ในขณะที่เข้ามาเติมน้ ามันซึ่งเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ขณะรอเติมน้ ามัน ทาให้ลูกค้า
สามารถอ่านรายละเอียดได้พอสมควร
ในทางตรงกันข้าม พบว่า ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นช่องทางที่กลุ่ม
ตัวอย่างเปิดรับน้อยทีส่ ุด อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมการใช้อเี มลของผูบ้ ริโภคในประเทศไทยทีม่ อี ตั รา
ค่อนข้างต่า สอดคล้องกับผลการสารวจเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงซึง่ เคยพบว่า คนไทยจานวน
ไม่ถงึ 10% ทีเ่ ข้าไปเช็ค Email เป็ นประจาทุกสัปดาห์ (Kinasih, 2017) ถือเป็ นอัตราส่วนทีน่ ้อยทีส่ ุด
เมื่อเทียบกับอีก 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ผูบ้ ริโภคในสิงคโปร์เช็ค Email 71% และ
ผู้บริโภคในมาเลเซียเช็ค Email 27% ของทัง้ หมด ตัวเลขเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า Email Marketing
ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จมากนักในประเทศไทย ทางสถานีบริการน้ามันแบรนด์พที ีจงึ ควรพิจารณา
ใช้ช่องทางนี้เป็ นเพียงช่องทางเสริมในการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขายเท่านัน้ โดยยังมี
ข้อดี คือ ต้นทุนทีต่ ่าและเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว
ในด้านการรับรู้การส่ งเสริ มการขายทัง้ ที่ เกี่ยวข้องกับราคาสิ นค้ าและไม่เกี่ยวข้อง
กับราคาสิ นค้ า จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการส่งเสริมการขายที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เป็ น
อันดับหนึ่ง คือ รับของแถม และสะสมแต้มบัต รสมาชิกเพื่อ ใช้แลกซื้อ น้ ามันหรือ แลกของรางวัล
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Shimp และ Andrews (2013) ที่ว่า ผูบ้ ริโภคจะตอบสนองต่อการส่งเสริม
การขายที่ให้ของรางวัลทันที (Immediate rewards) มากกว่าของรางวัลที่รบั ในภายหลัง (Delayed
rewards) ซึ่งเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ท่ชี อบเวลาทาอะไรแล้ว มักจะอยากได้ผลรางวัลนัน้ ทันทีเลย
สาหรับรูปแบบการส่ง เสริมการขายที่ก ลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ การรับสิทธิ ์เข้าร่วมทา
กิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียง ซึง่ อาจอธิบายได้ว่า เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีความเป็ นปจั เจก
บุคคล (Individual) ในสิง่ ทีต่ นเองชื่นชอบ ดังนัน้ การสรรหาศิลปิน ดารา หรือผู้มชี ่อื เสียงทีม่ ผี ชู้ ่นื ชอบ
ในวงกว้างค่อ นข้างยาก จึงได้รบั การตอบสนองจากผู้บริโภคเพียงบางกลุ่ มเท่านัน้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Erdogran ปี 1999 (Bruce and Other, 2004, p 127) ทีเ่ ผยว่า การใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
เข้ามาเป็ นส่ ว นหนึ่งในการสื่อ สารการตลาดจะช่ว ยสนับสนุ นภาพลักษณ์ ข องแบรนด์และองค์ก ร
รวมถึงสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ แต่โจทย์ท่สี าคัญ คือ บริษทั จะสามารถคัดเลือก
บุค คลที่มชี ่อื เสียงที่ถูก ต้องและเหมาะสมได้อย่างไร โดยมี 3 ปจั จัยพื้นฐานที่นามาพิจารณาตาม
แนวคิดของ Ohanian ปี 1990 ได้แก่ ความเชีย่ วชาญ ความน่าไว้วางใจ และความดึงดูดใจ
อนึ่ง การที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีที
โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะผู้บริโภคไม่ได้เ ปิ ดรับ การสื่อสารเพื่อ สนับสนุ นการ
ส่งเสริมการขายในทุก ๆ ช่องทางที่ถูกนาเสนอเข้ามาเป็ นสิง่ เร้าประกอบกับมีเพียงเนื้อหาของการ
ส่งเสริมการขายบางประเภทเท่านัน้ ที่จะได้รบั ความสนใจ โดยขึน้ อยู่กบั การตีความจากอคติ ความ
ต้องการ และประสบการณ์ ตามแนวคิดของ Solomon และคณะ (2007) ประกอบกับสินค้าน้ามันเป็ น
สิง่ จาเป็ นสาหรับผูข้ บั ขีย่ านยนต์ทจ่ี ะต้องซือ้ อยู่เป็ นประจา แม้ว่าในช่วงเวลานัน้ ๆ จะมีหรือไม่มกี าร
จัดรายการการส่งเสริมการขายก็ตาม นอกจากนี้ การเติมน้ ามันยานพาหนะโดยปกติจะใช้เวลาอย่าง
รวดเร็ว และในบางครัง้ ก็อยู่ในภาวะเร่งรีบ จึงอาจทาให้ผู้บริโภคมีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในการ
เปิดรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย ดังนัน้ จึงอาจเป็นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ของแบรนด์สถานีบริก ารน้ ามันพีทีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยงั มีอีกหนึ่งสาเหตุ ท่ี
อาจจะส่งผลเกี่ยวเนื่องกันได้ คือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานี
บริการน้ ามันพีทยี งั คงมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครจานวนไม่มาก ตามสถิตแิ ล้วอยู่ในลาดับที่ 5
เมือ่ เทียบกับแบรนด์สถานีบริการน้ามันอื่น ๆ ในประเทศไทย จึงอาจทาให้การรับรูย้ งั อยูใ่ นวงทีจ่ ากัด
ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแบรนด์สถานี บริ การน้ ามันพีทีของผู้บริ โภค ในด้านแรก คือ
การรู้จกั แบรนด์ ซึง่ เป็นการวัดประเมินความสามารถในการจดจาองค์ประกอบพืน้ ฐานของแบรนด์พี
ที พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะบางข้อคาถามทีน่ ามาวัดมีการลงรายละเอียดใน
สิ่ง ที่ผู้ บ ริโ ภคทัว่ ไปไม่ ค่ อ ยสนใจที่จ ะจดจ า อย่ า งไรก็ต าม พบว่ า เรื่อ งโทนสีข องแบรนด์ เป็ น
องค์ประกอบที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สามารถจดจาได้มากที่สุด อาจจะเกิดจากการที่ทางบริษัทให้
ความสาคัญกับการควบคุมเรื่องการใช้โทนสีในการออกแบบทุก ๆ จุดสัมผัส (Touch point) ของ
สถานีบริการน้ ามันพีที ซึง่ ใช้โทนเขียว / ขาว / แดง อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน ไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบการตกแต่งของสถานีบริการน้ ามัน สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และเครื่องแต่งกายของ
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พนัก งาน สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั Chang และ Lin (2010) ที่เ ผยว่ า โทนสีเ ป็ น เหมือ นตัว ชี้น าให้
ผูบ้ ริโภคสามารถจดจาแบรนด์ได้ สาหรับองค์ประกอบทีก่ ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จดจาได้น้อยทีส่ ุด คือ
สโลแกนภาษาอังกฤษ อาจอธิบายได้ว่า ความหมายและพลังของคาว่า ‘Go for Max” ของแบรนด์พที ี
นัน้ ไม่ไ ด้ส อดคล้อ งกับสโลแกนภาษาไทย “เต็มที่ เต็มพลัง ” จึงไม่เ อื้อ ต่ อ การจดจาและจูงใจจน
สามารถเข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริโภคบางกลุ่มได้อย่างเต็มที่
ผลการศึก ษาเรื่อ งการรู้จกั แบรนด์ส ถานี บริการน้ า มัน พีทีข องผู้บริโภค มีข้อ ค้นพบที่
น่ าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ องค์ประกอบที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จดจาได้น้อยที่สุด รองลงมาจาก
สโลแกนภาษาอังกฤษ พบว่า เป็ นองค์ประกอบของแบรนด์ในสื่อออนไลน์ ได้แก่ โมบายล์แอปพลิเคชัน
ของพีที คือ “PT Max Rewards” ตามมาด้วยเว็บไซต์โปรโมชันของพี
่
ที คือ “www.ptmaxcard.com”
และเฟซบุ๊ก ไลน์ ของพีที คือ “PT Station” ตามลาดับ สาหรับโมบายล์แอปพลิเคชัน อาจอธิบายได้
ว่าเป็ นเพราะผู้บริโภคมีโมบายล์แ อปพลิเ คชัน ที่ใ ช้งานเป็ นประจาอยู่แล้ว จานวนหนึ่ง และมักจะ
มองข้ามโมบายล์แอปพลิเคชันอื่น ๆ หากไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทน่ี ่าสนใจสอดคล้องกับบทความของ
Ernst (2017) ทีเ่ ปิ ดเผยพฤติกรรมของคนอเมริกนั ว่า ในจานวนของโมบายล์แอปพลิเคชันทัง้ หมดที่
ดาวน์ โหลดมาติดตัง้ ใช้งานในโทรศัพท์มอื ถือ จะมีเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 95 มักจะไม่ได้มกี ารใช้งานอีกต่อไปและอาจถูกลบออกไปภายหลังจากติดตัง้
แล้วใน 90 วันซึ่งมีความเป็ น ไปได้ว่าคนไทยก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้เช่นกัน ประกอบกับสถานี
บริการน้ ามันพีทไี ม่ได้ส่อื สารเรื่องสิทธิประโยชน์ ทล่ี ูกค้าจะได้รบั จากโมบายล์แอปพลิเคชัน ของพีที
มากนัก ส่วนใหญ่มเี พียงเรื่องช่องทางดาวน์ โหลดเท่านัน้ จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างรูจ้ กั โมบายล์แอป
พลิเคชันของพีทนี ้อย เนื่องจากมองว่าไม่มสี ทิ ธิประโยชน์ท่นี ่ าสนใจ อีกทัง้ ไม่คดิ ว่าจะต้องใช้งานเป็ น
ประจาอย่างต่อเนื่องด้วยสาหรับในส่วนของเว็บไซต์โปรโมชัน่ เฟซบุ๊ก และไลน์ ของพีทนี นั ้ ถึงแม้ว่า
ผลการเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขายจะอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า มีการรู้จกั
ค่อนข้างน้อย อาจมีสาเหตุจากการทีโ่ ปรแกรมค้นหาข้อมูล หรือเสิรช์ เอนจิน้ (Search engine) เข้ามา
มีบทบาทเป็ นเครื่องมือสาคัญในการสืบค้นข้อมูลของผูบ้ ริโภค ทาให้ผบู้ ริโภคแค่เพียงจดจาคาสาคัญ
บางค า (Key words) ได้ก็เพียงพอต่ อการค้นพบข้อ มูล ที่ต้อ งการแล้ว โดยไม่จาเป็ นต้องจดจาชื่อ
เว็บไซต์หรือชื่อทีถ่ ูกต้องครบถ้วนของแบรนด์
เรื่องความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ ในด้านที่สอง คือ ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ จากการศึกษา
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี หรือ เชิงบวก ซึง่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างมีความรูส้ กึ เห็น
ด้วยมากทีส่ ุด คือ พนักงานพีทใี ห้บริการด้วยความกระตือรือร้น ตามทีส่ ถานีบริการน้ามันพีทีมองเห็น
ว่า พนักงานถือเป็นจุดสัมผัส (Touch Point) ทีส่ าคัญเมื่อผูบ้ ริโภคเข้ามาใช้บริการเติมน้ามัน แตกต่าง
จากต่างประเทศที่ให้ผบู้ ริโภคเติมน้ ามันด้วยตัวเอง จึงทาให้สถานีบริการน้ ามันพีที โดยส่วนใหญ่ ใช้
รูปแบบการบริหารงานแบบ COCO ซึ่งรูปแบบนี้มจี ุดเด่นคือ สามารถควบคุมนโยบายและคุณภาพ
ของสถานีบริการน้ามันพีทดี ว้ ยมาตรฐานเดียวกัน จึงง่ายต่อการบริหารจัดการพนักงาน สอดคล้องกับ
ลักษณะร้านค้าแบบลูกโซ่ (Chain of store) ตามแนวคิดของ Bhatia (2008)
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สุ ด ท้า ย ในเรื่อ งความภักดี ต่อ แบรนด์ส ถานี บริ การน้ ามันพี ที ข องผู้บริ โ ภค พบว่ า
โดยรวมมีความภักดีอยู่ในระดับสูง แต่เ มื่อ พิจารณาเป็ นมิติย่อ ย 2 ส่ วนตามแนวคิด Bowen และ
Chen (2001) จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สกึ เห็นด้วยหรือเห็นว่าเป็ นจริงในองค์ประกอบชี้วดั
ความภักดีของมิติเชิงทัศนคติมากกว่ามิตเิ ชิงพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติก รรมการซื้อซ้า
(ทุก ครัง้ ที่มโี อกาส ท่านจะเลือ กใช้บริการเติมน้ ามันกับสถานีบริการน้ ามันพีที) ซึ่งสอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ Dick และ Basu ปี 1994 (Rai& Srivastava, 2014) ทีไ่ ด้เสนอแบบจาลองการแบ่งกลุ่ม
ความภัก ดีของลูก ค้า โดยใช้มติ ิเชิงพฤติกรรมและมิติเ ชิงทัศ นคติ จึงคาดว่ากลุ่ มตัวอย่างน่ าจะมี
ลักษณะเป็ นความภักดีแฝง (Latent loyalty) กล่าวคือ ยังคงมีคามันสั
่ ญญาและความรู้สกึ ที่ดตี ่อแบ
รนด์ แต่อาจมีปจั จัยอื่น ๆ เข้ามาทาให้ไม่สามารถซือ้ แบรนด์นนั ้ ซ้าได้อกี อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ธุรกิจสถานี
บริการน้ามันถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งทีค่ ่แู ข่งในตลาดสามารถทดแทนได้อย่างใกล้เคียงกัน
การอภิ ปรายข้อค้นพบจากการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายมีอทิ ธิพลต่อความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์สถานี
บริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
จากผลการศึก ษาพบว่า การรับรูก้ ารส่ง เสริมการขายมีอ ทิ ธิพลเชิง บวกในระดับ ปาน
กลาง ต่อ ความรูเ้ กี่ย วกับ แบรนด์ข องผู้บ ริโ ภค มีค วามสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Dahl และ
Johnsson (2015) ที่พ บว่า การส่ง เสริม การขายมีแ นวโน้ม อย่า งสูง ที่จ ะมีอ ทิ ธิพ ลต่อ ความรู้
เกี่ยวกับแบรนด์ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Palazón-Vidal และ Delgado-Ballester (2005)
ที่พบว่า การส่งเสริมการขายทัง้ แบบที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้ามีประโยชน์สาหรับ
การสร้า งคุณ ค่า ของแบรนด์เ นื่ อ งจากการส่ง เสริม การขายทัง้ สองอย่า งมีผ ลกระทบเชิง บวกต่อ
โครงสร้างความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์
สมมติ ฐานข้อที่ 1.1 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา มี
อิทธิพลต่อการรูจ้ กั แบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
จากผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับราคา ไม่ม ี
ตัว แปรใดมีอิท ธิพ ลต่ อ การรู้จ กั แบรนด์ส ถานี บ ริก ารน้ า มันพีทีข องผู้บริโ ภค ซึ่งไม่ส อดคล้อ งกับ
การศึกษาของ Huang และ Sarigollu (2012) ทีอ่ ภิปรายว่า การส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวข้องกับราคา
สามารถสร้างการรู้จกั แบรนด์ใ นกลุ่ มสินค้าอุ ปโภคบริโภคที่แพ็ค ไว้ให้พร้อ มใช้ทนั ที (Consumerpackaged goods) และแนวคิดของ Yeshin (2006) ได้อ้างถึงผลการวิจยั ของ Peattie ในปี 1997 ซึง่

83

ได้สรุปถึงศักยภาพทีซ่ ่อนเร้นของการส่งเสริมการขายทีเ่ ป็นคุณค่าสาหรับผูข้ ายไว้อย่างน่าสนใจ โดย
มีขอ้ หนึ่งระบุว่าการส่งเสริมการขายสามารถทาให้การรูจ้ กั แบรนด์ดขี น้ึ ได้
อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจสถานีบริการน้ ามันมีลกั ษณะเป็ นการ
ตอบสนองแบบเป็ น กิจวัต รประจา (Routine response behavior) ตามที่ Lamb และคณะ (2012,
p.197) ได้อธิบายไว้ว่า ผู้บริโภคประเภทนี้จะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในการหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซือ้ โดยปกติจะมีความคุน้ เคยอยู่แล้วกับหลาย ๆ แบรนด์ แต่จะยึดติดอยู่เพียงแบรนด์เดียว
เนื่ อ งจากเป็ น สิน ค้าหรือ บริก ารที่ม ีค วามถี่ใ นการซื้อ ค่ อ นข้า งสูง และเกิด ขึ้นโดยไม่ต้อ งมีค วาม
ตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) มาก่อน จึงอาจส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดการมีส่วนร่วมกับ
แบรนด์แค่เพียงผิวเผินและไม่สนใจที่จะจดจาองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ได้มากนัก เพราะสนใจ
เพียงเนื้อหาของการส่งเสริมการขายเท่านัน้
สมมติ ฐานข้อที่ 1.2 การเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย การรับรู้
การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียงการเปิ ดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย
และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองร่วมสมัยของ Kumar (2008, p 32) ที่
อธิบายว่าการใช้การส่งเสริมการขายมีความสามารถทีจ่ ะเพิม่ พูนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้และไม่ทา
ให้เจือจางลงด้วย โดยการสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Montaner และ Pina (2008) ความถี่ของการใช้การส่งเสริมการขายมีผล
ต่อการประเมินภาพลักษณ์ของแบรนด์ของผู้บริโภค แต่แตกต่างกันในเรื่องการส่งเสริมการขายที่
เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาสินค้าสามารถนาไปสู่ผลการประเมินที่สูงขึน้ ต่อแบรนด์ ทัง้ นี้ความแตกต่างของ
หมวดหมูส่ นิ ค้าหรือบริการก็อาจจะส่งผลทีแ่ ตกต่างกัน
สาเหตุ ข องความแตกต่ า งจากงานวิ จ ัย ของ Montaner และ Pina (2008) นั ้น อาจ
เนื่องมาจากสินค้าน้ ามันได้ถูกควบคุมราคาโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
รวมทัง้ รูปแบบโครงสร้างของตลาด ซึง่ มีผู้ขายจานวนน้อยราย และขายสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน
(Oligopoly market) การกาหนดราคาจึงมักเป็นแบบจาลองผูน้ าทางด้านราคา (Price Leadership)ทา
ให้มลู ค่าของสินค้าในตลาดสถานีบริการน้ ามันนัน้ ถูกจากัดไว้ให้เท่า ๆ กัน อาจจะแตกต่างกันเพียง
หน่วยสตางค์เท่านัน้ จึงไม่น่าจะส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของแบรนด์ในมุมมองของผูบ้ ริโภคมากนัก
รวมถึงไม่ทาให้เกิดอิทธิพลเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ดว้ ย แม้ว่าจะมีความถี่ในการจัดรายการ
การส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคาสินค้ามากเท่าไรก็ตาม
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สมมติ ฐานข้อที่ 2 ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการ
น้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
จากผลการศึกษาพบว่า ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกในระดับปานกลาง ต่อ
ความภักดีต่อแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ChingWei Ho และ John Temperley (2013) ซึ่งพบว่า การรู้จกั แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกและภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกมีผลกระทบในด้านบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภคในธุรกิจค้าปลีก จึง
สรุปได้ว่าความรู้เกี่ยวกับแบรนด์มผี ลกระทบในด้านบวกต่อความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคใน
ธุรกิจค้าปลีก และ นอกจากนี้ ยังพบว่าสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Alkhawaldeh และ Eneizan
(2018) ทีพ่ บว่า การรูจ้ กั แบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และคุณภาพของการบริการ ทัง้ สามตัวแปร
มีอทิ ธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์
สมมติ ฐานข้อที่ 2.1 การรูจ้ กั แบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทขี องผูบ้ ริโภค
จากผลการศึกษาพบว่า การรูจ้ กั แบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความ
ภัก ดีต่ อ แบรนด์ส ถานีบ ริก ารน้ า มันพีทีของผู้บ ริโภค สอดคล้อ งกับแนวคิดของ Aaker (1996) ที่
อธิบายไว้ว่า การรูจ้ กั แบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภค ขับเคลื่อนพฤติกรรมการเลือกแบรนด์
ของผูบ้ ริโภค และเพิม่ ความภักดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อแบรนด์ ประกอบกับงานวิจยั ของ Zhao และคณะ
(2017) พบว่า การรู้จกั แบรนด์ส ามารถท านายความภัก ดีต่ อ แบรนด์ไ ด้ใ นเชิง บวก และในเรื่อ ง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ จากการศึกษาของ Saeed และคณะ (2013) พบว่า องค์กรควรทีจ่ ะให้ความ
สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ อันจะนาไปสู่ความสาเร็จในการได้รบั ความ
ภักดีต่อแบรนด์จากผูบ้ ริโภค
ข้อเสนอแนะสาหรับการส่งเสริ มการขายของแบรนด์สถานี บริ การน้ามันพีที
1. จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า ในองค์ประกอบย่อยของตัวแปรการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
นัน้ มีเพียงการเปิดรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการส่งเสริมการขาย และการรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ที่เกี่ยวข้องกับราคา มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์สถานีบริการน้ ามันพีทใี นมุมมอง
ของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ สถานีบริการน้ ามันพีที สามารถใช้เรื่องการส่งเสริมการขายเป็ นแนวทางในการ
สร้างตาแหน่ งของแบรนด์ (Brand positioning) ให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในตลาด
ได้ อันจะไปสู่ภาพลักษณ์เชิงบวกในมุมมองของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่าย
เพื่อเติมน้ ามัน ถึงแม้ในการศึกษาครัง้ นี้จะพบว่ายังมีอทิ ธิพลในระดับค่อนข้างต่ า และอาจจะส่งผลแค่
ในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่กเ็ ป็นแนวทางทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
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2. จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของแบรนด์สถานี
บริก ารน้ า มัน พีทีโ ดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ประกอบกับ รูป แบบการส่ ง เสริมการขายที่ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมีการรับรู้เป็ นอันดับต้น ๆ นัน้ คือ รับของแถม และ สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกซื้อ
น้ามันหรือแลกของรางวัล สถานีบริการน้ามันพีที ควรจะเน้นการส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับราคา
สินค้ามากกว่าการส่งเสริมการขายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับราคาสินค้า และทีส่ าคัญ คือ ควรเป็นของรางวัลที่
รับภายในทันที (Immediate rewards) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การรับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น
ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียง จะไม่สามารถทาให้ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ แต่ทางสถานีบริการน้ ามัน
พีที อาจปรับใช้ก ับ ลูก ค้ากลุ่ ม ที่ส ร้างรายได้จานวนมาก หรือ ลูกค้าที่ม ีค วามสาคัญ ต่ อ แบรนด์ใ น
ระดับสูง แทนกลุ่มลูกค้าทัวไปทั
่ ง้ หมด
3. จากผลการศึก ษาที่พ บว่ า องค์ประกอบที่ก ลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ จดจาได้น้อ ยที่สุ ด
รองลงมาจากสโลแกนภาษาอัง กฤษ พบว่ า เป็ นองค์ป ระกอบของแบรนด์ใ นสื่อ ออนไลน์ ได้แก่
โมบายล์แอปพลิเคชันของพีที ตามมาด้วยเว็บไซต์โปรโมชันของพี
่
ที และเฟซบุ๊ก ไลน์ ของพีที ดัง นัน้
สถานี บ ริก ารน้ ามันพีที ควรจัดสรรงบประมาณการลงทุ นไปให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นา SEO
มากกว่าการพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชันของตนเอง รวมถึงควรนากลวิธกี ารส่งเสริมการขายของ
แบรนด์ไปสื่อสารแฝงไว้กบั โมบายล์แอปพลิคชันอื่น ๆ ที่คนทัวไปใช้
่
กนั มาก เพิอ่ เพิม่ ระดับการรูจ้ กั
แบรนด์สถานีบริการน้ามันพีทใี นส่วนของช่องทางออนไลน์
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ในอนาคต
1. เนื่องจากธุรกิจสถานีบริการน้ ามันนัน้ จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าหรือบริการทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
ต่ า (Low-involvement product) การวิจ ยั ครัง้ ต่ อ ไปควรศึก ษาธุ ร กิจ ค้า ปลีก ที่จ าหน่ า ยสิน ค้า หรือ
บริก ารในกลุ่ ม ที่ม ีค วามเกี่ ย วพัน สู ง (High-involvement product) เพิ่ม เติม เช่ น ธุ ร กิจ รถยนต์
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถนาผลมาเปรียบเทียบกันและนาข้อค้นพบที่เกิดขึ้นไปพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริม การขายของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมแนวคิดและทฤษฎีด้าน
แบรนด์ในบริบทของประเทศไทยต่อไป
2. เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเพียงแบรนด์เดียวเท่านัน้ การวิจยั ครัง้
ต่อไปควรศึกษาแบรนด์อ่นื ๆ ในธุรกิจสถานีบริการน้ ามันของประเทศไทยเพิม่ เติม เช่น ปตท. บาง
จาก เชลล์ คาลเท็กซ์ เพื่อให้สามารถนาผลมาเปรียบเทียบกันและและนาข้อค้นพบทีไ่ ด้ไปพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นการส่งเสริมการขายของธุรกิจสถานีบริการน้ามันของประเทศไทย
3. จากข้อค้นพบในการวิเคราะห์สมการถอดถอยพหุคณ
ู ทัง้ สองสมการทีบ่ ่งชีว้ ่า ค่าร้อยละ
ของการอธิบายความผันแปรซึ่งชุดตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทานายอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (R2)
ได้นัน้ ยังอยู่ในระดับต่ า แสดงว่าตัวแปรหลักเชิงทฤษฎีท่นี ามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเพียงปจั จัย
ส่วนน้ อ ยเท่านัน้ ยัง ขาดการศึกษาครอบคลุมถึง ปจั จัยอื่น ๆ ที่อาจมีบทบาทสาคัญ ในธุรกิจสถานี
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บริการน้ ามัน ดังเช่นที่กล่าวถึงในงานวิจยั ของ Dutsenwai และคณะ (2015) นอกจากตัวแปรการ
ส่งเสริมการขาย ยังมีตวั แปรอื่น ๆ อีก ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และสถานที่ต ัง้ ซึ่ง เป็ น องค์ป ระกอบโดยตรงสองส่ ว นใน 4 Ps ของส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) นัน่ คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) และช่องทางการจาหน่ าย (Place) ในขณะที่ตวั แปร
ด้านการส่งเสริมการขายและแบรนด์ท่นี ามาศึกษาในครัง้ นี้อยู่ในขอบเขตของการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication) ซึ่ ง เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ป ระกอบการส่ ง เสริม การตลาด
(Promotion) ภายในส่วนประสมทางการตลาดเท่านัน้
4. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือ
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ซึง่ เป็ นวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ได้ขอ้ ค้นพบ
เชิงลึกทีม่ คี ุณค่ามาประกอบในการทาความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ ช้บริการได้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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ภาคผนวก ก
แบบประเมิ นสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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แบบประเมิ นสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เรือ่ ง “การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจค้าปลีก ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์และ
ความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริโภค: กรณีศกึ ษา ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันแบรนด์ พีที”
_____________________________________________________________________________________
คาชีแ้ จง : แบบประเมินฉบับนี้ใช้สาหรับผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึงแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 หมายถึงไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 หมายถึงแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่าน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

o 1.ชาย

o 2. หญิง

2. อายุ

o ไม่เกิน 25 ปี
o 4. 46 – 55 ปี

o 26 – 35 ปี
o 5.56 ปีขน้ึ ไป

o 36 – 45 ปี

o 1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ o 2. ผูบ้ ริหาร /พนักงานบริษทั เอกชน
o 3. เกษตรกร / ปศุสตั ว์ / ประมง
o 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
o 5. รับจ้างทัวไป
่ / รับจ้างอิสระ
o 6. นักศึกษา / นิสติ
o 7. เกษียณ / ว่างงาน
o 8.อื่นๆ (ระบุ)……………………
4.ระดับการศึกษา
o 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
o 2. ปริญญาตรี o 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. ประเภทรถที่ท่านใช้อยู่เป็ นประจา o 1. รถเก๋ง
o 2. รถ SUV, PPV
o 3. รถกระบะ 4 ประตู
o 4. รถกระบะ 2 ประตู (ปิคอัพ)
o 5. รถตู้
o 6. รถจักรยานยนต์
o 7. อื่นๆ โปรดระบุ.........
6. วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถ
o 1. เพื่อใช้เดินทางในชีวติ ประจาวัน
o 2. เพื่อใช้เดินทางในงานของบริษทั หรือกิจการของตนเอง
o 3. เพื่อใช้รบั จ้างทัวไป
่ (รับ-ส่งผูโ้ ดยสาร, ขนส่งสินค้า)
o 4. อื่นๆ โปรดระบุ...............
7. ประเภทน้ามันที่ท่านใช้อยู่เป็ นประจา o 1. เบนซิน
o 2. ดีเซล
o 3. แก๊สโซฮอลล์ 91,95
o 4. แก๊สโซฮอลล์ E20
8. ค่าใช้จา่ ยในการเติ มน้ามันต่อเดือน o 1. ไม่เกิน 1,000 บาท
o 2. 1,001 – 3,000 บาท
o 3. 3,001 – 5,000 บาท
o 4. 5,001 – 7,000 บาท
o 5. 7,001 – 9,000 บาท
o 6. มากกว่า 9,000 บาท
3. อาชีพ
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ส่วนที่ 2 : การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานี บริการน้ามันพีที
ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือ
โปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ผ่านช่องทางต่อไปนี้
มาก-น้ อยเพียงใด

เกณฑ์การ
ให้
คะแนน

คะแนน
ความคิ ดเห็น
+1

0

ข้อเสนอแนะ

-1

1.1. โฆษณาทางโทรทัศน์
1.2. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
1.3. โฆษณาสื่อสิง่ พิมพ์ทางไปรษณีย์ เช่น ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิต
1.4. การแจ้งข่าวโดยพนักงานทีส่ ถานีบริการน้ ามัน
1.5. โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายตัง้ หน้าสถานีบริการน้ ามัน
1.6. โฆษณาผ่านสื่อภายในสถานีบริการน้ ามัน เช่น ป้ายตัง้ หน้ารถ

Likert Scale
น้อยทีส่ ุด = 1
ถึง
มากทีส่ ุด= 5

1.7. ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
1.8. ข้อความแจ้งทางโทรศัพท์มอื ถือ (SMS)
1.9. โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
1.10. โฆษณาทางสื่อ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กไลน์

ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
หรือโปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ในลักษณะ
ต่อไปนี้ มาก-น้ อยเพียงใด

เกณฑ์การให้
คะแนน

2.1. ลดราคาน้ามันต่อลิตร
2.2. สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกซือ้ น้ามัน
2.3. รับเครดิตเงินคืน เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต
2.4. รับคูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้ ต่อไป
3.1. รับของแถม
3.2. รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพิม่ เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต
3.3. สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกของรางวัล
3.4. รับคูปองชิงโชคลุน้ ของรางวัล
3.5. ปนั รายได้สว่ นหนึ่งจากการเติมน้ามัน ไปช่วยเหลือสังคม
3.6. เขียนบรรยายความประทับใจเพื่อแข่งขันชิงรางวัล
3.7. รับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียง

Likert Scale
น้อยทีส่ ุด = 1
ถึง
มากทีส่ ุด= 5

คะแนน
ความคิ ดเห็น
+1

0

-1

ข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 3 : ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านการรูจ้ กั แบรนด์) ของสถานี บริการน้ามันพีที
คาชี้แจงโปรดเลือกคาตอบทีท่ ่านคิดว่าถูกหรือตรงกับความเห็นของท่าน
1. ลักษณะของสถานี บริการน้ามันพีที คือ

o 1. ภาพที่ 1

o 2. ภาพที่ 2

o 3. ไม่แน่ใจ
2. โทนสีของแบรนด์พีที คือ

o 1. เขียว / ขาว /แดง

o 2. เขียวอ่อน / ส้ม

o 3. ไม่แน่ใจ

3. ชื่อบัตรสมาชิ ก คือ

o 1. PT Max Card

o 2. PT Smile Card

o 3. ไม่แน่ใจ

4. โมบายล์แอปฯ คือ

o 1. PT Max Rewards

o 2. PT Max Card

o 3. ไม่แน่ใจ

5. เว็บไซต์โปรโมชัน่ คือ

o 1. www.ptmaxcard.com

o 2. www.pt.com

o 3. ไม่แน่ใจ

6. Facebook, Line คือ

o 1. PT Station

o 2. PT

o 3. ไม่แน่ใจ

7. เบอร์ CallCenter คือ

o 1. 1416

o 2. 1614

o 3. ไม่แน่ใจ

8. สโลแกน(ภาษาไทย) คือ

o 1. เต็มที่ เต็มพลัง

o 2. เต็มทีเ่ พื่อรถ

o 3. ไม่แน่ใจ

9. สโลแกน(ภาษาอังกฤษ) คือ

o 1. Green Station

o 2. Go for Max

o 3. ไม่แน่ใจ
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ข้อ
ที่

องค์ประกอบของแบรนด์

1

ลักษณะของสถานีบริการน้ามันพีทคี อื รูปที่ 1

2
3

โทนสีของแบรนด์พที ี คือ“เขียว / ขาว /แดง”
ชื่อบัตรสมาชิก คือ“PT Max Card”

4
5

โมบายล์แอปพลิคชัน คือ“PT Max Rewards”
เว็บไซต์โปรโมชัน่ คือ“www.ptmaxcard.com”

6
7

เฟซบุ๊ก ไลน์คอื “PT Station”
เบอร์โทรCall Centerคือ“1614”

8

สโลแกน (ภาษาไทย)คือ“เต็มที่ เต็มพลัง”

9

สโลแกน (ภาษาอังกฤษ) คือ“Go For Max”

เกณฑ์การให้
คะแนน

คะแนน
ความคิ ดเห็น
+1

0

ข้อเสนอแนะ

-1

ตอบถูก = 1
ตอบผิด = 0
ไม่แน่ใจ = 0

ส่วนที่ 4 : ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์) สถานี บริการน้ามันพีที
แบรนด์ สถานี บริการน้ามันพีที
ในสายตาของท่านเป็ นอย่างไร

เกณฑ์การ
ให้
คะแนน

1.1. พีทมี สี าขาเป็ นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก
1.2. น้ามันพีทคี ุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้งานมากขึน้
1.3. พนักงานพีทใี ห้บริการด้วยความกระตือรือร้น
1.4. สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรังพร้
่ อมสะดวกสบาย
1.5. ลูกค้าพีทสี ว่ นใหญ่เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้รถเชิงพาณิชย์
1.6. พืน้ ทีภ่ ายในสถานีบริการเป็ นระเบียบ
รถยนต์ไม่พลุกพล่านมาก
2.1. พีทที าให้รสู้ กึ ว่าการเติมน้ ามันแต่ละครัง้ คุม้ ค่ากับเงินทีจ่ า่ ยไป
2.2. พีทที าให้รสู้ กึ ว่ายิง่ เติมน้ามันมากขึน้ ก็ยงิ่ ได้รบั โปรโมชันที
่ ด่ ขี น้ึ
2.3. ทาให้รสู้ กึ ว่าไม่ตอ้ งเสียเวลาหาข้อมูลเปรียบเทียบโปรโมชัน่
กับทีอ่ ่นื
2.4. ทาให้รสู้ กึ ว่าตัวเองรอบคอบในการใช้จา่ ยค่าเติมน้ามันมากกว่า
คนทัวไป
่
2.5. ทาให้รสู้ กึ ว่าได้รบั โปรโมชันที
่ แ่ ปลกใหม่และแตกต่างจากทีอ่ ่นื
2.6.ทาให้รสู้ กึ สนุกสนานไปกับโปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมื่อเข้ามาเติม
น้ ามันทีพ่ ที ี

Likert Scale
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ = 1
ถึง
เห็นด้วย
อย่างยิง่ = 5

คะแนน
ความคิ ดเห็น
+1

0

-1

ข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 5 : ความภักดีต่อแบรนด์สถานี บริการน้ามันพีที
ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ หรือไม่

เกณฑ์การให้
คะแนน

1.1. ท่านจะเลือกใช้บริการเติมน้ามันกับสถานีบริการน้ามันพีที
ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส
1.2. ท่านจะใช้บริการเสิรมอืน่ ๆ ของสถานีบริการน้ามันพีทดี ว้ ย
เช่น ร้านกาแฟพันธ์ไทย ร้านสะดวกซื้อแม็กซ์มาร์ท
1.3. ท่านยินดีทจ่ี ะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของ
สถานีบริการน้ามันพีทเี ช่น น้ามันเครือ่ งพีทแี ม็กนิตรอน
2.1. ท่านพูดถึงสถานีบริการน้ามันพีทใี นแง่บวกอยู่เสมอ
2.2. ท่านยินดีแนะนาสถานีบริการน้ามันพีทใี ห้กบั เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั
2.3. ท่านยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สถานีบริการน้ามันพีที
เพือ่ นาไปปรับปรุงให้เกิดสิง่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

Likert Scale
ไม่จริงเลย = 1
ถึง
จริงมากทีส่ ุด= 5

คะแนน
ความคิ ดเห็น
+1

0

-1

ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ข
ผลการประเมิ นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
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ผลการประเมิ นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการทดสอบกับผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน
3 ท่าน ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.โสภาคพาณิชพาพิบูล 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปญั ญไพโรจน์
และ 3) คุณฐาณิญา ทองดี ผูจ้ ดั การส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.พีทจี เี อ็นเนอยี
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึน้ ไป แสดงว่า ข้อคาถามนัน้ วัดได้ตรงจุดประสงค์
หรือตามเนื้อหานัน้ แสดงว่า ข้อคาถามนัน้ สามารถใช้ได้
ส่วนที่ 2 : การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานี บริการน้ามันพีที
คะแนน

ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือ
ความคิ ดเห็น
โปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ผ่านช่องทางต่อไปนี้
รวม
ท่าน ท่าน ท่าน
มาก-น้ อยเพียงใด

ค่า
IOC

สรุปผล

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3

1.1. โฆษณาทางโทรทัศน์

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.2. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.3. โฆษณาสื่อสิง่ พิมพ์ทางไปรษณีย์ เช่น ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิต

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.4. การแจ้งข่าวโดยพนักงานทีส่ ถานีบริการน้ ามัน

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.5. โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายตัง้ หน้าสถานีบริการน้ ามัน

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.6. โฆษณาผ่านสื่อภายในสถานีบริการน้ ามัน เช่น ป้ายตัง้ หน้ารถ

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.7. ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.8. ข้อความแจ้งทางโทรศัพท์มอื ถือ (SMS)

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.9. โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.10. โฆษณาทางสื่อ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กไลน์

1

1

1

3

1

ใช้ได้

รวม

ค่า
IOC

สรุปผล

ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
หรือโปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ในลักษณะ
ต่อไปนี้ มาก-น้ อยเพียงใด

คะแนน
ความคิ ดเห็น
ท่าน ท่าน ท่าน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

2.1. ลดราคาน้ามันต่อลิตร

1

1

1

3

1

ใช้ได้

2.2. สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกซือ้ น้ามัน

1

1

1

3

1

ใช้ได้

2.3. รับเครดิตเงินคืน เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต

1

1

1

3

1

ใช้ได้

2.4. รับคูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้ ต่อไป

1

1

1

3

1

ใช้ได้
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ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
หรือโปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ในลักษณะ
ต่อไปนี้ มาก-น้ อยเพียงใด

คะแนน
ความคิ ดเห็น
ท่าน ท่าน ท่าน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

รวม

ค่า
IOC

สรุปผล

3.1. รับของแถม

1

1

1

3

1

ใช้ได้

3.2. รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพิม่ เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต

1

1

1

3

1

ใช้ได้

3.3. สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกของรางวัล

1

1

1

3

1

ใช้ได้

3.4. รับคูปองชิงโชคลุน้ ของรางวัล
3.5. ปนั รายได้สว่ นหนึ่งจากการเติมน้ามัน ไปช่วยเหลือสังคม

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

3.6. เขียนบรรยายความประทับใจเพื่อแข่งขันชิงรางวัล

1

1

1

3

1

ใช้ได้

3.7. รับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียง

1

1

1

3

1

ใช้ได้

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม :
1. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่านที่ 2 เสนอให้แก้ไขระดับของการรับรู้ จากเดิม เริม่ จากน้อยทีส่ ุด = 1
น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 และมากทีส่ ุด = 5 เปลีย่ นเป็นเริม่ จาก ไม่เคยรับรู้ = 1 นาน ๆ ครัง้
= 2บางครัง้ บางครา= 3 ค่อนข้างบ่อยครัง้ = 4 และเป็นประจา= 5
2. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่านที่ 3 เสนอให้เพิม่ รายละเอียดตัวอย่างในหัวข้อคาถามที่ 3.1) รับของ
แถมเพื่อเพิม่ ความเข้าใจให้ผตู้ อบแบบสอบถาม อาทิเช่น น้าดื่ม ขนมขบเคีย้ ว แต้มพิเศษ ฯลฯ
ส่วนที่ 3 : ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านการรูจ้ กั แบรนด์) ของสถานี บริการน้ามันพีที
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

องค์ประกอบของแบรนด์
ลักษณะของสถานีบริการน้ามันพีทคี อื รูปที่ 1
โทนสีของแบรนด์พที ี คือ“เขียว / ขาว /แดง”
ชื่อบัตรสมาชิก คือ“PT Max Card”
โมบายล์แอปพลิคชัน คือ“PT Max Rewards”
เว็บไซต์โปรโมชัน่ คือ“www.ptmaxcard.com”
เฟซบุ๊ก ไลน์คอื “PT Station”
เบอร์โทรCall Centerคือ“1614”
สโลแกน (ภาษาไทย)คือ“เต็มที่ เต็มพลัง”
สโลแกน (ภาษาอังกฤษ) คือ“Go For Max”

คะแนน
ความคิ ดเห็น
ท่าน ท่าน ท่าน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า
IOC

สรุปผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม :
1. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่านที่ 3 เสนอให้เพิม่ รายละเอียดคาว่า “ของพีท”ี ในหัวข้อคาถามที่ 3 - 9
ส่วนที่ 4 : ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์) สถานี บริการน้ามันพีที
แบรนด์ สถานี บริการน้ามันพีที
ในสายตาของท่านเป็ นอย่างไร

คะแนน
ความคิ ดเห็น
ท่าน ท่าน ท่าน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

รวม

ค่า
IOC

สรุปผล

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

1
1
1
1
1

3
3
3
3
2

1
1
1
1
0.7

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1
1

0
0

1
1

2
2

0.7
0.7

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1

0

1

2

0.7

ใช้ได้

2.5. ทาให้รสู้ กึ ว่าได้รบั โปรโมชันที
่ แ่ ปลกใหม่และแตกต่างจากทีอ่ ่นื

1

0

1

2

0.7

ใช้ได้

2.6.ทาให้รสู้ กึ สนุกสนานไปกับโปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมื่อเข้ามาเติม
น้ ามันทีพ่ ที ี

1

0

1

2

0.7

ใช้ได้

1.1. พีทมี สี าขาเป็ นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก
1.2. น้ามันพีทคี ุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้งานมากขึน้
1.3. พนักงานพีทใี ห้บริการด้วยความกระตือรือร้น
1.4. สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรังพร้
่ อมสะดวกสบาย
1.5. ลูกค้าพีทสี ว่ นใหญ่เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้รถเชิงพาณิชย์
1.6. พืน้ ทีภ่ ายในสถานีบริการเป็ นระเบียบ
รถยนต์ไม่พลุกพล่านมาก
2.1. พีทที าให้รสู้ กึ ว่าการเติมน้ ามันแต่ละครัง้ คุม้ ค่ากับเงินทีจ่ า่ ยไป
2.2. พีทที าให้รสู้ กึ ว่ายิง่ เติมน้ามันมากขึน้ ก็ยงิ่ ได้รบั โปรโมชันที
่ ด่ ขี น้ึ
2.3. ทาให้รสู้ กึ ว่าไม่ตอ้ งเสียเวลาหาข้อมูลเปรียบเทียบโปรโมชัน่
กับทีอ่ ่นื
2.4. ทาให้รสู้ กึ ว่าตัวเองรอบคอบในการใช้จา่ ยค่าเติมน้ามันมากกว่า
คนทัวไป
่

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม :
1. ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ า นที่ 3 เสนอให้เ พิ่ม รายละเอีย ดตัว อย่ า งในหัว ข้อ ค าถามที่ 1.4)
สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรังพร้
่ อมสะดวกสบาย เพื่อเพิม่ ความเข้าใจให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
อาทิเช่นมีหอ้ งน้ า ร้านค้าและ เพิม่ รายละเอียดตัวอย่างในหัวข้อคาถามที่ 1.5) ลูกค้าพีทสี ่วนใหญ่เป็ น
กลุ่มทีใ่ ช้รถเชิงพาณิชย์เพื่อเพิม่ ความเข้าใจให้ผตู้ อบแบบสอบถาม อาทิเช่นรถรับจ้าง รถขนส่งสินค้า
รถรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร
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ส่วนที่ 5 : ความภักดีต่อแบรนด์สถานี บริการน้ามันพีที
ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ หรือไม่

คะแนน
ความคิ ดเห็น
ท่าน ท่าน ท่าน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

รวม

ค่า
IOC

สรุปผล

1.1. ท่านจะเลือกใช้บริการเติมน้ามันกับสถานีบริการน้ามันพีที
ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1.2. ท่านจะใช้บริการเสิรมอืน่ ๆ ของสถานีบริการน้ามันพีทดี ว้ ย
เช่น ร้านกาแฟพันธ์ไทย ร้านสะดวกซื้อแม็กซ์มาร์ท

0

1

1

2

0.7

ใช้ได้

1.3. ท่านยินดีทจ่ี ะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของ
สถานีบริการน้ามันพีทเี ช่น น้ามันเครือ่ งพีทแี ม็กนิตรอน

1

1

1

3

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

3

1

ใช้ได้

2.1. ท่านพูดถึงสถานีบริการน้ามันพีทใี นแง่บวกอยู่เสมอ
2.2. ท่านยินดีแนะนาสถานีบริการน้ามันพีทใี ห้กบั เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั
2.3. ท่านยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สถานีบริการน้ามันพีที
เพือ่ นาไปปรับปรุงให้เกิดสิง่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม :
1. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่านที่ 2 เสนอให้ปรับข้อความในหัวข้อคาถามที่ 1.1 โดยสลับคาว่า “ทุก
ครัง้ ทีม่ โี อกาส” มาไว้ทด่ี า้ นหน้าของประโยค
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามการวิ จยั

104

แบบสอบถาม
เรื่อง การรับรู้การส่งเสริ มการขายแบรนด์ธรุ กิ จค้าปลีก ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และ
ความภักดีต่อแบรนด์ของผูบ้ ริ โภค: กรณี ศึกษา ธุรกิ จสถานี บริ การน้ามันแบรนด์ พีที
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทาการวิจยั โดยนายอนันต์ จันหาวงศ์ ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้
ตามความเป็ นจริงโดยผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาข้อมูลคาตอบของท่านไว้เป็ นความลับ และใช้ในการรายงานผลการศึกษา
เฉพาะภาพรวม เพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ท่านได้ดที ส่ี ดุ
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่าน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

o 1.ชาย

o 2. หญิง

2. อายุ

o ไม่เกิน 25 ปี
o 4. 46 – 55 ปี

o 26 – 35 ปี
o 5.56 ปีขน้ึ ไป

o 36 – 45 ปี

o 1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ o 2. ผูบ้ ริหาร /พนักงานบริษทั เอกชน
o 3. เกษตรกร / ปศุสตั ว์ / ประมง
o 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
o 5. รับจ้างทัวไป
่ / รับจ้างอิสระ
o 6. นักศึกษา / นิสติ
o 7. เกษียณ / ว่างงาน
o 8.อื่นๆ (ระบุ)……………………
4.ระดับการศึกษา
o 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
o 2. ปริญญาตรี o 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. ประเภทรถที่ท่านใช้อยู่เป็ นประจา o 1. รถเก๋ง
o 2. รถ SUV, PPV
o 3. รถกระบะ 4 ประตู
o 4. รถกระบะ 2 ประตู (ปิคอัพ)
o 5. รถตู้
o 6. รถจักรยานยนต์
o 7. อื่นๆ โปรดระบุ.........
6. วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถ
o 1. เพื่อใช้เดินทางในชีวติ ประจาวัน
o 2. เพื่อใช้เดินทางในงานของบริษทั หรือกิจการของตนเอง
o 3. เพื่อใช้รบั จ้างทัวไป
่ (รับ-ส่งผูโ้ ดยสาร, ขนส่งสินค้า)
o 4. อื่นๆ โปรดระบุ...............
7. ประเภทน้ามันที่ท่านใช้อยู่เป็ นประจา o 1. เบนซิน
o 2. ดีเซล
o 3. แก๊สโซฮอลล์ 91,95
o 4. แก๊สโซฮอลล์ E20
8. ค่าใช้จา่ ยในการเติ มน้ามันต่อเดือน o 1. ไม่เกิน 1,000 บาท
o 2. 1,001 – 3,000 บาท
o 3. 3,001 – 5,000 บาท
o 4. 5,001 – 7,000 บาท
o 5. 7,001 – 9,000 บาท
o 6. มากกว่า 9,000 บาท
3. อาชีพ
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ส่วนที่ 2 : การรับรูก้ ารส่งเสริมการขายของสถานี บริการน้ามันพีที
ระดับการได้รบั ข่าวสารโปรโมชัน่
ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือ
โปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ไม่เคย นานๆ บางครัง้ ค่อนข้าง เป็ น
ได้รบั
ประจ
มาก-น้ อยเพียงใด
ครัง้
บางครา บ่อยครัง้
เลย

ำา

1.1. โฆษณาทางโทรทัศน์
1.2. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
1.3. โฆษณาสื่อสิง่ พิมพ์ทางไปรษณีย์ เช่น ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิต
1.4. การแจ้งข่าวโดยพนักงานทีส่ ถานีบริการน้ ามัน
1.5. โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายตัง้ หน้าสถานีบริการน้ ามัน
1.6. โฆษณาผ่านสื่อภายในสถานีบริการน้ ามัน เช่น ป้ายตัง้ หน้ารถ
1.7. ข้อความแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
1.8. ข้อความแจ้งทางโทรศัพท์มอื ถือ (SMS)
1.9. โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
1.10. โฆษณาทางสื่อ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กไลน์

ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
หรือโปรโมชันของสถานี
่
บริการน้ามันพีที ในลักษณะ
ต่อไปนี้ มาก-น้ อยเพียงใด
2.1. ลดราคาน้ามันต่อลิตร
2.2. สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกซือ้ น้ามัน
2.3. รับเครดิตเงินคืน เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต
2.4. รับคูปองส่วนลดในการเติมน้ามันครัง้ ต่อไป
3.1. รับของแถม เช่น น้าดื่ม ขนมขบเคีย้ ว แต้มพิเศษ ฯลฯ
3.2. รับคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพิม่ เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิต
3.3. สะสมแต้มบัตรสมาชิกเพื่อใช้แลกของรางวัล
3.4. รับคูปองชิงโชคลุน้ ของรางวัล
3.5. ปนั รายได้สว่ นหนึ่งจากการเติมน้ามัน ไปช่วยเหลือสังคม
3.6. เขียนบรรยายความประทับใจเพื่อแข่งขันชิงรางวัล
3.7. รับสิทธิ ์เข้าร่วมทากิจกรรมกับศิลปิ น ดารา หรือผูม้ ชี ่อื เสียง

ระดับการรับรูข้ า่ วสารโปรโมชัน่
ไม่เคย
รับรู้
เลย

นานๆ บางครัง้
ครัง้
บางครา

ค่อนข้าง
บ่อยครัง้

เป็ น
ประ
จา
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ส่วนที่ 3 : ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านการรูจ้ กั แบรนด์) ของสถานี บริการน้ามันพีที
คาชี้แจงโปรดเลือกคาตอบทีท่ ่านคิดว่าถูกหรือตรงกับความเห็นของท่าน
1. ลักษณะของสถานี บริการน้ามันพีที คือ

o 1. ภาพที่ 1

o 2. ภาพที่ 2

o 3. ไม่แน่ใจ
2. โทนสีของแบรนด์พีที คือ

o 1. เขียว / ขาว /แดง

o 2. เขียวอ่อน / ส้ม

o 3. ไม่แน่ใจ

3. ชื่อบัตรสมาชิ กของพีที คือ

o 1. PT Max Card

o 2. PT Smile Card

o 3. ไม่แน่ใจ

4. โมบายล์แอปฯ ของพีที คือ

o 1. PT Max Rewards

o 2. PT Max Card

o 3. ไม่แน่ใจ

5. เว็บไซต์โปรโมชันของพี
่
ที คือ o 1. www.ptmaxcard.com

o 2. www.pt.com

o 3. ไม่แน่ใจ

6. Facebook, Line ของพีที คือ o 1. PT Station

o 2. PT

o 3. ไม่แน่ใจ

7. เบอร์CallCenterของพีที คือ

o 1. 1416

o 2. 1614

o 3. ไม่แน่ใจ

8. สโลแกนของพีที คือ
(ภาษาไทย)

o 1. เต็มที่ เต็มพลัง

o 2. เต็มทีเ่ พื่อรถ

o 3. ไม่แน่ใจ

9. สโลแกนของพีที คือ
(ภาษาอังกฤษ)

o 1. Green Station

o 2. Go for Max

o 3. ไม่แน่ใจ
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ส่วนที่ 4 : ความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์ (ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์) สถานี บริการน้ามันพีที
แบรนด์ สถานี บริการน้ามันพีที
ในสายตาของท่านเป็ นอย่างไร

ไม่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความเห็นด้วย
เฉยๆ
ค่อน
ไม่ค่อย
ไม่
ข้าง
เห็นด้วย
แน่ใจ เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

1.1. พีทมี สี าขาเป็ นจานวนมาก ทาให้เข้าใช้บริการได้สะดวก
1.2. น้ามันพีทคี ุณภาพดี ทาให้ได้ระยะทางการใช้งานมากขึน้
1.3. พนักงานพีทใี ห้บริการด้วยความกระตือรือร้น
1.4. สภาพแวดล้อมในสถานีบริการพรังพร้
่ อมสะดวกสบาย
(มีหอ้ งน้า ร้านค้า)
1.5. ลูกค้าพีทสี ว่ นใหญ่เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้รถเชิงพาณิชย์
(เช่น รถรับจ้าง รถขนส่งสินค้า รถรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร)
1.6. พืน้ ทีภ่ ายในสถานีบริการเป็นระเบียบ รถยนต์ไม่พลุกพล่านมาก
2.1. พีทที าให้รสู้ กึ ว่าการเติมน้ ามันแต่ละครัง้ คุม้ ค่ากับเงินทีจ่ า่ ยไป
2.2. พีทที าให้รสู้ กึ ว่ายิง่ เติมน้ามันมากขึน้ ก็ยงิ่ ได้รบั โปรโมชันที
่ ด่ ขี น้ึ
2.3. ทาให้รสู้ กึ ว่าไม่ตอ้ งเสียเวลาหาข้อมูลเปรียบเทียบโปรโมชันกั
่ บ
ทีอ่ ่นื
2.4. ทาให้รสู้ กึ ว่าตัวเองรอบคอบในการใช้จา่ ยค่าเติมน้ามัน
มากกว่าคนทัวไป
่
2.5. ทาให้รสู้ กึ ว่าได้รบั โปรโมชันที
่ แ่ ปลกใหม่และแตกต่างจากทีอ่ ่นื
2.6. ทาให้รสู้ กึ สนุกสนานไปกับโปรโมชันทุ
่ กครัง้ เมื่อเติมน้ามันทีพ่ ที ี

ส่วนที่ 5 : ความภักดีต่อแบรนด์สถานี บริการน้ามันพีที
ระดับความเห็นด้วย

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ หรือไม่
1.1. ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส ท่านจะเลือกใช้บริการเติมน้ามัน
กับสถานีบริการน้ามันพีที
1.2. ท่านจะใช้บริการเสิรมอืน่ ๆ ของสถานีบริการน้ามันพีทดี ว้ ย
เช่น ร้านกาแฟพันธ์ไทย ร้านสะดวกซื้อแม็กซ์มาร์ท
1.3. ท่านยินดีทจ่ี ะทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการใหม่ ๆ ของ
สถานีบริการน้ามันพีทเี ช่น น้ามันเครือ่ งพีทแี ม็กนิตรอน
2.1. ท่านพูดถึงสถานีบริการน้ามันพีทใี นแง่บวกอยู่เสมอ
2.2. ท่านยินดีแนะนาสถานีบริการน้ามันพีทใี ห้กบั เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั
2.3. ท่านยินดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สถานีบริการน้ามันพีที
เพือ่ นาไปปรับปรุงให้เกิดสิง่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

ไม่จริง
เลย

ไม่ค่อย
จริงนัก

เฉยๆ
ไม่แน่ใจ

ค่อนข้าง
จริง

จริงมาก
ทีส่ ุด
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ภาคผนวก ง
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับสถานี บริ การน้ามันพีที
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จาก “บริ ษทั ท้องถิ่ น” สู่ “บริ ษทั มหาชน”
กว่าจะมาเป็นธุรกิจ “สถานีบริการน้ามันพีท”ี ในวันนี้ ธุรกิจได้เริม่ ต้นขึน้ ในปี 2531 ภายใต้
ชื่อบริษทั “ภาคใต้เชื้อเพลิง” นาเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ มาจาหน่ ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า
หลักเป็นเรือประมง และอุตสาหกรรมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ต่อมาได้ขยายคลังน้ามันมาอยูต่ าบลบางจะเกร็ง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ต่อมาในปี 2535 เริม่ ทาธุรกิจสถานี ให้บริการน้ ามัน โดยตัง้ บริษัทลูก คือ “บริษัท ปิ โต
เลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จากัด” จากนัน้ ในปี 2538 เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
เปลีย่ นจาก “บริษทั ภาคใต้เชือ้ เพลิง จากัด” เป็น “บริษทั ภาคใต้เชือ้ เพลิง จากัด (มหาชน)”
จากนัน้ ในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ภาคใต้เ ชื้อ เพลิง จากัด (มหาชน)” เป็ น
“บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)” และได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556ซึ่ง
ผลจากการเข้าตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทาให้ธุ รกิจเติบโตขึ้น ทัง้ การมีเ งินทุน มีก ารบริหารจัดการ มี
ชื่อเสียง และแบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยกลุ่มธุรกิจของบริษทั แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิจขายส่งและขายปลีกน้ามันเชือ้ เพลิงและแก๊ส
(ซึง่ เป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริม่ แรกของบริษทั )
2. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับ
สถานีบริการน้ามันพีทแี ละการบริหารสินค้าคงคลัง
3. ธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจผลิตจาหน่ ายไบโอดีเซล และน้ามันปาล์มบริโภค
4. ธุรกิจระบบการบริหาร และซ่อมบารุงอุปกรณ์ในสถานี บริการ
5. ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม
6. ธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบารุงรถยนต์และรถเชิงพาณิชย์

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
วิ สยั ทัศน์ พนั ธกิ จค่านิ ยมและกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
พีทจี มี ุ่งมันและทุ
่
่มเทในการเป็ นผูน้ าด้านการบริการครบวงจรเพื่อสร้างความสะดวกสบาย
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มของลูกค้ามากขึน้ เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
อย่างยังยื
่ นด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ กี ารดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียทุก กลุ่ม
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ด้วยความมุ่งเน้นการเป็ นองค์กรทีป่ รับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการดาเนินงานภายใต้
การกากับกิจการทีด่ ที าให้ปีน้ีพที จี ไี ด้รบั คัดเลือกให้เป็นองค์กรนวัตกรรมยอดเยีย่ มประจาปี 2561 จาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและยังเป็ น ปีท2่ี ที่บริษทั ได้รบั คะแนนผลสารวจการกากับดูแลกิจการใน
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ระดับ“ดีเลิศ”จากการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจ าปี 2561 ซึ่ง จัด ท าโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
นอกจากนี้พที จี ยี งั ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล“จรรยาบรรณดีเด่นประจาปี 2561”จาก
สภาหอการค้าไทยรวมถึง การได้รบั การรับรองเข้าร่ว มเป็ น สมาชิกโครงการแนวร่ว มปฏิบ ัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริต (CAC)แสดงให้เห็นถึงความยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจให้
ก้าวหน้ าด้วยความโปร่งใสมีจริยธรรมต่ อ คู่ค้าและมีค วามรับผิดชอบต่ อ สังคมเสมอมาโดยพีทีจมี ี
วิสยั ทัศน์ในการมุ่งเป็ นผู้นาด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศและมีพนั ธกิจในการ
ดาเนินงานดังนี้
1.สร้างความพึงพอใจสูงสุดทัง้ คู่คา้ พนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคน
2.บริหารจัดการแบบมืออาชีพและบูรณาการเรือ่ งการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้
และเพิม่ มูลค่าให้แก่องค์กรและคู่คา้ ทุกคน
3.มีความรับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
อีกทัง้ พีทจี มี นี โยบายในการปลูกฝงั วัฒนธรรม“วิถแี ห่งพีทจี ี (PTGWay)” เพื่อเป็นหลักการ
แนวความคิดและพื้นฐานในการขับเคลื่อนพฤติกรรมการทางานของคนในองค์กรสู่เป้าหมายและ
วิสยั ทัศน์ทว่ี างไว้โดยพีทจี มี คี ่านิยม (Values) 4 ประการดังนี้
1. Customer Service การแสดงออกถึง ความพยายามที่จะรับฟ งั และเข้าใจลูก ค้า(ทัง้
ภายในและภายนอกองค์ก ร)การรับรู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารวมทัง้ ความ
พยายามทีจ่ ะตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสาคัญ
2. Teamwork ความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องตนเองในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิก หนึ่งของ
ทีมรวมทัง้ การมีส่วนร่วมในการทางานการแก้ไขปญั หาการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็น
ต่างๆกับสมาชิกในทีม
3. Integrity & Ethics ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก จรรยาบรรณและการ
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการทางานรวมทัง้ การผลักดันให้สมาชิกในทีมเคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์
และกฎระเบียบของบริษทั
4. Continuous Improvement การคิดหาวิธ ีการที่จะพัฒนาและประยุกต์ใ ช้ร ะบบงาน
กระบวนการและขัน้ ตอนใหม่ๆแทนที่ระบบงานกระบวนการหรือขัน้ ตอนการทางานปจั จุบนั เพื่อให้
การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้อยูเ่ สมอ
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ ามัน เชื้อเพลิงเป็ นหลัก โดยส่วน
ใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อย สังซื
่ ้อน้ ามันเชื้อเพลิงที่จาหน่ ายโดยตรงจากบริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) (“ไทยออยล์” หรือ “TOP”) และขนส่ง โดยกองรถบรรทุกน้ ามันของบริษัท เพื่อจาหน่ าย
ให้กบั ลูกค้า โดยน้ามันเชือ้ เพลิงส่วนใหญ่ทบ่ี ริษทั จาหน่าย เป็นการ จาหน่ายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ให้ก ับกลุ่ มผู้ใ ช้รถยนต์ และกลุ่ ม ผู้ใ ช้น้ ามันอื่น (เช่น เกษตรกรที่ใ ช้น้ ามันสาหรับ เครื่อ งจักรทาง
การเกษตร เป็นต้น) ผ่านสถานีบริการน้ามัน PT
นอกจากนี้ บริษัทมีค ลังน้ ามันทัง้ หมด 10 แห่ง รวมความจุ 206.75 ล้านลิตร โดยคลัง
น้ ามันแห่งที่ 10 เปิดใช้บริการ ในเดือนมกราคม 2561 โดยบริษทั มีคลังน้ ามันทีก่ ระจายตัว ตามภาค
ต่างๆ ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ คลังน้ ามันนี้ ใช้เป็ นจุดพักน้ ามัน จากโรงกลันน
่ ้ ามัน ก่อนส่ง
ต่ อ ไปยัง สถานี บริก ารน้ า มัน หรือ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ค้า ส่ ง น้ า มัน เพื่อ เป็ น การให้บ ริก าร ขนส่ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการส่งมอบ และ ลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยบริษัทจะมีการตรวจคุณภาพ
น้ามันทีเ่ ก็บรักษาในทุกๆ เดือน
นอกจากดาเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ ามันแล้ว บริษทั และบริษทั ในเครือยังได้ดาเนิน
ธุรกิจนอนออยล์ทเ่ี กีย่ วข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ลูกค้าอย่างรอบด้าน และ เพื่อเป็นการ
ลดความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจจาหน่ าย น้ ามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว โดยธุรกิจนอนออย์ของ
บริษทั และบริษทั ในเครือ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ ามัน เชือ้ เพลิง และบริการคลังสินค้า ธุรกิจ
ค้า ปลีก แก๊ ส LPG ธุ ร กิจร้า นสะดวกซื้อ ธุ ร กิจอาหารและเครื่อ งดื่ม รวมถึง การร่ว มทุ นใ นธุ ร กิจ
พลังงานทดแทน (ธุรกิจผลิตจาหน่าย ไบโอดีเซลและน้ามันปาล์มบริโภค) ธุรกิจระบบการบริหาร และ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ และธุรกิจศูนย์บริการ และซ่อมบารุงรถยนต์และรถเชิงพาณิชย์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั และบริษทั ย่อยจาหน่ ายสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง (Fuel Product) ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีบ ริษัท และบริษัท ย่ อ ย
จาหน่ ายส่วนใหญ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับยาน พาหนะต่างๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1.1) กลุ่มน้ามันดีเซล ได้แก่ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “น้ามันดีเซล”)
1.2) กลุ่มน้ามันเบนซิน ได้แก่ น้ามันเบนซินออกเทน 95 น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20)
น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) และน้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (E10) (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “น้ามันเบนซิน”)
น้ามันเชือ้ เพลิงทีบ่ ริษทั จาหน่ ายส่วนใหญ่เป็ น น้ ามันดีเซล เนื่องจากกลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ เป็นกลุ่มลูกค้าหลักทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของบริษทั ปริมาณน้ามันเชือ้ เพลิงทีจ่ าหน่าย
จึงสอดคล้องกับ ประเภทรถยนต์ท่จี ดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งส่ ว นใหญ่ ใช้น้ ามันดีเ ซล ทัง้ นี้
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บริษทั ขยายธุรกิจเข้ามาในกรุงเทพ และปริมณฑลมากขึน้ ทาให้สดั ส่วนการจาหน่ ายน้ ามัน เบนซิน
เพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ
2) ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ น้ามันเชื้อเพลิ ง (Non-fuel Product)บริษทั จาหน่ ายสินค้าอุปโภค
และบริโ ภค ผ่ า นร้า น สะดวกซื้อ Max Mart ที่ม ีส ิน ค้า มากกว่ า 2,000 รายการ และบริษัท ยัง มี
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รบั การชื่นชม และยอมรับจากผู้บริโภคในเรื่องรสชาติ และคุณภาพ
ด้วยการบริการที่เป็ นกันเองภายใต้แบรนด์ ชื่อ กาแฟพันธุไ์ ทย, คอฟฟี่ เวิลด์ (Coffee World), ครีม
แอนด์ ฟ ดั จ์ (Cream & Fudge), นิ ว ยอร์ ก ฟิ ฟ ท์ อเวนิ ว เดลี (New York Deli 5th Ave.), และ
ร้านอาหาร ไทยเชฟเอ็กเพรส (Thai Chef Express)
นอกจากสินค้าอุปโภค และบริโภคแล้ว บริษทั ยัง จาหน่ายน้ามันเครื่องคุณภาพสูงในราคา
ย่อมเยาภายใต้ แบรนด์ช่อื PT Maxnitron รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อ ลื่นเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ บริษทั ยัง
มีบ ริก ารพื้นที่ใ ห้ เช่ าภายในสถานี บ ริก าร PT และยัง ได้ร่ว มทุ น เปิ ด ศู น ย์บริก ารและซ่ อ มบ ารุง
รถบรรทุ ก และรถขนส่ ง ขนาดใหญ่ ท่ีค รบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ แบรนด์ช่ือ PRO
TRUCK และศูนย์บริการและซ่อม บารุงรถยนต์ท่มี คี ุณภาพและครบวงจรจากประเทศ ญี่ปุ่น ภายใต้
แบรนด์ช่อื AUTOBACS เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วน และ รอบ
ด้านมากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญ ด้านความยังยื
่ นในธุรกิจพลังงาน โดยการร่วมลงทุน
ในโครงการ Palm Complex เพื่อผลิตไบโอดีเซล B100 จากปาล์มน้ ามัน ซึง่ นอกจากจะเป็ นการเพิม่
พลังงาน ทางเลือกทีส่ ะอาดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ผูป้ ลูกปาล์มน้ามันอีกด้วย
บริษัทยังมีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ การจาหน่ ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กบั
ลูกค้า และกลุ่มผูค้ า้ น้ามันรายอื่น โดยการให้บริการทีส่ าคัญของบริษทั เช่น การให้บริการขนส่งและ
ขนถ่ายน้ ามันเชือ้ เพลิงกับลูกค้า ในธุรกิจค้าส่งน้ ามันเชือ้ เพลิงทีไ่ ม่มรี ถบรรทุกน้ ามัน เป็ นของตนเอง
และการให้บริการรับฝากน้ามันแก่ ผูค้ า้ น้ามันรายอื่น

ภาวะการแข่งขันธุรกิ จค้าน้ามันเชื้อเพลิ ง
เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันมีการเพิม่ ขึน้ อย่าง ต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจ จึงทาให้
มีผู้ประกอบการ จานวนมากสนใจที่จะเข้ามาทาธุรกิจการจาหน่ ายน้ ามัน ทัง้ การค้าส่งหรือค้าปลีก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจจาหน่ าย น้ ามันเชือ้ เพลิงสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท ตัง้ แต่ผคู้ ้ าน้ ามัน
รายย่อยทีเ่ ป็นเจ้าของสถานีของตนเอง ผูค้ า้ น้ามันขนาดเล็กและขนาดกลางทีไ่ ม่มสี ถานีบริการ น้ามัน
และผูค้ า้ น้ ามันขนาดใหญ่ทด่ี าเนินธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ ามันเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ผคู้ า้ น้ ามันขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ในปจั จุบนั ประกอบไปด้วย
1) บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
2) บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”)
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3) บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“เอสโซ่”)
4) บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด (“เชลล์”)
5) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (“บางจาก”)
6) บริษทั เชฟรอน (ไทย) จากัด (“เชฟรอน”)
7) บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน) (“ไออาร์พซี ”ี )
8) บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
9) บริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) (“ซัสโก้”)
สัดส่วนน้ ามันเชื้อเพลิงที่จาหน่ ายในประเทศไทยผ่านการค้าปลีกและค้าส่งโดยผู้ค้าน้ ามันที่มสี ถานี
บริการประจาปี 2561
อันดับ

ชื่อผูค้ า้

ปริมาณ (ล้านลิตร)

สัดส่วน (ร้อยละ)

1
2
3
4
5
6
7

ปตท.
12,627.05
37.15
เอสโซ่
4,770.72
14.04
บางจาก
4,432.18
13.04
พีทีจี
3,921.49
11.56
เชลล์
3,868.97
11.38
เชฟรอน
2,457.05
7.23
ซัสโก้
469.57
1.38
อื่นๆ
1,431.70
4.21
ทีม่ า : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และข้อมูลบริษทั พีทจี เี อ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ ผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ข้างต้นจะมีการจาหน่ ายเชื้อเพลิงกลุ่มน้ ามันดีเซล และน้ ามัน
เบนซินผ่านสถานีบริการน้ ามันทีม่ เี ครื่องหมายการค้าของผู้คา้ น้ ามันแต่ละราย โดยอาจจะเป็ นสถานี
บริการน้ ามันที่บริหารงานโดยผู้คา้ น้ ามันขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือเป็ นสถานีบริการน้ ามันของ
ตัวแทนจาหน่ ายน้ ามัน (Franchise) ของผูค้ า้ น้ ามันขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึง่ จากข้อมูลของกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าจานวนสถานีบริการน้ ามัน ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2561
สามารถแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้
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จานวนสถานีบริการน้ ามันเชือ้ เพลิงภายในประเทศ ล่าสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561
ทัวประเทศ
่
เฉพาะกรุงเทพฯ
อันดับ

ชื่อผูค้ า้

จานวน

ร้อยละ

อันดับ

ชื่อผูค้ า้

จานวน

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7

ปตท.
1,979
7.0
1
ปตท.
175
19.0
พีทีจี
1,859
6.6
2
บางจาก
118
12.8
บางจาก
1,154
4.1
3
เอสโซ่
110
11.9
เอสโซ่
592
2.1
4
เชลล์
104
11.3
5
พีทีจี
73
7.9
เชลล์
511
1.8
เชฟรอน
351
1.2
6
เชฟรอน
32
3.5
ซัสโก้
217
0.7
7
ซัสโก้
39
4.2
อื่นๆ
21,556
76.4
อื่นๆ
272
29.5
รวม
28,219
100
รวม
923
100.0
ทีม่ า : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และข้อมูลบริษทั พีทจี เี อ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
จานวนสถานีบริการน้ ามันและแก๊สของประเทศไทยณ เดือนกันยายน ปี 2561 มีจานวน
ทัง้ สิ้น 28,219สถานี ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น 1,993 สถานี จากปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ร้อ ยละ 3.7 ต่ อ ปี
เนื่องจากสถานีบริการน้ ามันและแก๊สมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการใช้น้ ามันและแก๊สในประเทศ
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อีกทัง้ บริษทั ผู้ค้าปลีกน้ ามันในปจั จุบนั ได้ปรับปรุงรูปแบบและภาพลักษณ์สถานีบริการ
น้ ามันให้ทนั สมัย พร้อมทัง้ มีธุรกิจเสริมไว้อานวยความสะดวกและให้บริการผู้บริโภคอย่างครบครัน
เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

เจาะลึกเบือ้ งหลัง ทาไม “PT” ขยายสาขาได้เร็ว ?!
“คุณพิทกั ษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท พีทจี ี
เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)” ได้ให้สมั ภาษณ์ กบั Brand Buffet และเผยเส้นทางความสาเร็จกว่าจะมี
วันนี้ได้ และยุทธศาสตร์ธุรกิจ ทีจ่ ะไปถึงเป้าหมายเป็ นอันดับ 1 สถานีบริการน้ามันของไทย
ธุ ร กิจ สถานี ใ ห้ บ ริก ารน้ า มัน ในไทย แบ่ ง เป็ น 3 รู ป แบบใหญ่ คือ รู ป แบบ COCO
(Company Own Company Operate) ผู้ค้า น้ า มัน ลงทุ น เอง และบริห ารจัด การเองทัง้ หมด, แบบ
DODO (Dealer Own Dealer Operate) ดีลเลอร์ หรือผูแ้ ทนจาหน่ ายได้รบั อนุ ญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้าจากบริษัทผู้ค้าน้ ามัน โดยดีลเลอร์เป็ นผู้ลงทุน -บริหารจัดการสถานีบริการเอง และรูปแบบ
CODO (Company Own Dealer Operate) บริษทั ผูค้ า้ น้ ามันเป็นผูล้ งทุนสถานีบริการ และให้ดลี เลอร์
บริหารจัดการธุรกิจ
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ในประเทศไทย บริษทั ผูค้ า้ น้ ามันส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ น ปตท. บางจาก คาลเท็กซ์ เอสโซ่
และเชลล์ เน้ น ขยายสาขาสถานี ใ ห้บ ริก ารน้ า มัน ในรู ป แบบ DODO แต่ ส าหรับ “PTG Energy”
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างสิน้ เชิง เพราะเน้นการขยายสาขา “PT” ในรูปแบบ COCO
ั ้ ้ ามันรูปแบบ COCO เป็ นหลัก มากกว่าที่จะขยาย
เหตุผลที่ “PTG” เน้ นขยายสาขาปมน
แบบ DODO เนื่องจากบทเรียนช่วงวิกฤติต้มยากุ้ง โดยก่อนหน้านัน้ มีสถานีให้บริการน้ ามันทีใ่ ห้ดลี
เลอร์ลงทุนและบริการจัดการเกือบ 400 สาขา แต่พอเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจ ทางดีลเลอร์ประสบ
ปญั หาธุรกิจ กระทบโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
เมื่อผ่านช่วงต้มยากุ้งมาได้ จึงตัดสินใจไม่เน้นระบบ DODO แล้ว และหันมาขยายสาขา
ด้วยระบบ COCO เป็ นหลัก เนื่องจากมองว่าการขยายสาขาสถานีให้บริการน้ ามันรูปแบบ COCO มี
ข้อดีตรงทีส่ ามารถบริหารจัดการได้เอง ทัง้ ยังรักษามาตรฐานการจัดการในระบบเดียวกัน และได้ผล
กาไรดีกว่าระบบดีลเลอร์
อย่างไรก็ตาม เวลานัน้ บรรดาผูค้ า้ น้ ามันรายใหญ่ของไทย ต่างปกั ธงในโลเกชันถนนสาย
่
หลักของไทย ด้วยเหตุน้ีเอง “PTG” ใช้ “กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง” ขยายสาขาสถานีให้บริการน้ ามัน
บนถนนเส้นรอง และค่อยๆ ตีโอบเข้ามาอยู่บนถนนสายหลักได้ในทีส่ ุด กระทังวั
่ นนี้ขยายสถานีฯ เข้า
มาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้สาเร็จแล้ว โดยปจั จุบนั มีสถานีให้บริการน้ ามันกว่า 1,500 สาขา
ทัวประเทศ
่
และภายในสิน้ ปีน้ี จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,800 สาขาทัวประเทศ
่
รัง้ อันดับ 2 ของตลาด รองจาก
ปตท.ทีป่ จั จุบนั มีมากกว่า 1,800 แห่ง
“ในปี 2555 “PT” ก้าวมาเป็ นอันดับ 3 ผูค้ ้าน้ ามันทีม่ สี ถานีให้บริการน้ ามันมากสุด ต่อมา
ในปี 2559 ขยับ ขึ้นมาเป็ น อันดับ 2 และเราตัง้ เป้ าหมายจะเป็ นเบอร์ 1 ของจ านวนสาขาสถานี
ให้บริการน้ ามันมากที่สุดในไทยภายในปี 2561 ด้วยจานวนสาขาไม่ต่ ากว่า 2,200 สาขาทัวประเทศ
่
ซึง่ กลยุทธ์การขยายสาขาสถานีให้บริการน้ามัน “PT” ได้เร็ว มาจาก…
ั ๊ ้ ามันที่ไหนบ้าง ทุกทิศทัวไทยและลงลึ
หนึ่ ง เรามีขอ้ มูลเชิงลึกว่าในประเทศไทย มีปมน
่
ก
ั ๊ ้ ามันว่า 20,000 กว่า
ระดับอาเภอ โดยเมื่อ 5 ปี ทแ่ี ล้ว เราส่งทีมงาน 40 คน ไปสารวจประชากรปมน
สถานีให้บริการน้ ามันทีก่ ระจายตัวทัวประเทศ
่
เป็ นของยีห่ อ้ อะไรบ้าง ดาเนินการในรูปแบบ COCO,
DODO หรือ CODO ขายเท่าไร เปิดกีโ่ มง ถังน้ามันใต้ดนิ มีกใ่ี บ และจะหมดสัญญากับค่ายหลักเมือ่ ไร
สองPTG มีกองบรรทุกรถน้ ามันเป็ นของตัวเอง ขณะที่บริษทั ส่วนใหญ่ใช้วธิ ี Outsource
แต่การมีกองบรรทุกน้ ามันเป็ นของตนเอง เพื่อควบคุมระยะเวลาการส่งน้ ามันให้ตรงเวลา, ควบคุม
คุณภาพของน้ามันให้เป็ นไปตามทีเ่ รากาหนด, จานวนลิตรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามจานวน และ
ประหยัดต้นทุน
สาม มีคลังน้ ามันกระจายทัวประเทศ
่
ปจั จุบนั มีท่ภี าคเหนือ จังหวัดลาปาง, พิษณุ โลก,
นครสวรรค์ – ภาคอีสาน ที่ขอนแก่น, นครราชสีมา และกาลังสร้างที่สุรนิ ทร์ – ภาคกลาง ที่สระบุร,ี
สมุท รสงคราม – ภาคใต้ ที่ชุ ม พร, นครศรีธ รรมราช โดยต่ อ 1 คลังน้ า มัน ครอบคลุ มรัศ มี 200
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กิโลเมตร ทาให้เรามี Network คลังน้ ามันที่สมบูรณ์แบบที่สุดประเทศไทย และเหตุผลที่ต้องรองรับ
รัศมี 200 กิโลเมตร เพราะเป็นการควบคุมดูแลทีไ่ ม่มากเกินไป สามารถควบคุม Inventory หรือสต็อค
ให้มจี านวนไม่มากเกินไป ซึ่งการมีสต็อคไม่มากเกิน ทาให้เวลามีการปรับราคาลง เราจะไม่กระทบ
มากนัก
และ สี่ PTG มีบ ัต รสมาชิก “Max Card” โดยเมื่อ สิ้นเดือ นสิง หาคมที่ผ่ า นมา เรามีฐ าน
สมาชิก 6.7 ล้านสมาชิก และภายในสิ้นปี น้ี ตัง้ เป้าเพิม่ เป็ น 7.6 ล้านสมาชิก ขณะทีใ่ นปี 2565 จะมี
จานวนสมาชิก 17 ล้านสมาชิก เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีท่ าให้ “PT” ประสบความสาเร็จ”
แหล่งอ้างอิงข้อมูล
https://www.brandbuffet.in.th/2017/09/ptg-energy-strategic-move/
http://ptg.listedcompany.com/misc/AR/20190320-ptg-ar2018-th-03.pdf
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ภาคผนวก จ
การสารวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ด้วย
การวิ เคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s product correlation coefficient)
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ตารางแสดงค่ า สัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์แ บบเพีย ร์ส ัน (Pearson’s product correlation coefficient)
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ (n=401)
การรับรูก้ าร
ความรู้
ส่งเสริมการขาย เกีย่ วกับแบรนด์
-.142**
อายุ
-.141**
-.186**
ระดับการศึกษา
-.110*
ค่าใช้จา่ ยเติมน้ามันต่อเดือน
-.056
-.047
ตัวแปร

การรับรูก้ ารส่งเสริมการขาย
ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์
ความภักดีต่อแบรนด์
* p> 0.05, ** p> 0.01

1

.451**
1

ความภักดี
ต่อแบรนด์
-.117*
-0.078
-.046
.305**
.461**
1
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