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บทคัดยอ
จากวิกฤตการณราคาน้ำมันโลกครั้งที่ 2 สงผลให้บริการเสริมในสถานีบริการน้ำมันเริ่ม
เขามามีบทบาทในการสรางรายไดหลักใหแกผูประกอบการ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดผูใชบริการ
และสรางความแตกตางที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาเพื่อสรางกลุมเปาหมายทางการ
ตลาดที่ชัดเจน งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษารูปแบบบริการเสริมเพื่อสรางความแตกตางของสถานีบริการ
น้ำมัน โดยผูประกอบการในพื้นที่บนเสนทางหลวงหมายเลข 2 ชวง อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ถึง อ .เมือง จ.นครราชสีมา มีลักษณะการถือครองสิทธิ์ที่ดินในการปรับปรุงกายภาพไดจำนวนทั้ง
สิ้น 13 สถานี โดยทำการศึกษาการตอบสนองของผูประกอบการตอความตองการของผูใชบริการ
ผานขอมูลความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคกับบริการเสริมในสถานีบริการน้ำมัน และ
นำแนวโนมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมาประเมินเพื่อชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่
บริการเสริม เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาทางกายภาพจากการวิเคราะหกลยุทธเพื่อสราง
ความแตกตางอยางเปนระบบ
การวิเคราะหขอมูลจากปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง 3 ดาน คือปจจัยดานสถานะของสถานี
ป จ จั ย ด า นพฤติ ก รรมความต อ งการลู ก ค า และป จ จั ย ด า นกายภาพพื ้ น ที ่ พบว า สถานะ
ทางการตลาดของผูประกอบการสามารถเเบงไดเปน 3 ชวง คือ สถานีชวงเติบโต (growth)
จำนวน 2 สถานี สถานีชวงติดตลาด (maturity) จำนวน 6 สถานี และสถานีชวงตกต่ำ (decline)
จำนวน 5 สถานี โดยสถานีตาง ๆ จะมีกลุมเปาหมายของลูกคาและพฤติกรรมในการใช
บริการเสริมในรูปแบบที่แตกตางกันตามลำดับ คือ กลุมลูกคาขาจร กลุมลูกคาขาประจำเสนทาง
และกลุมลูกคาขาประจำในพื้นที่ ซึ่งตอบสนองตอพฤติกรรมดวยปจจัยดานกายภาพพื้นที่ที่แตก
ตางกันอันไดแก ทำเลที่ตั้งของสถานี ประเภทบริการของสถานี ขนาดของสถานีและบริการเสริม
รูปแบบการวางผังบริเวณ และวัสดุที่ใชตกแตง โดยปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอความแตกตาง
ของสถานะผลประกอบการมากกวาปจจัยอื่น ๆ คือ 1) ทำเลที่ตั้งที่แตกตางสงผลใหพฤติกรรม
ความตองการของลูกคามีความแตกตางดวย 2) ประเภทบริการเสริมที่สอดคลองตอกลุมเปาหมาย
3) การวางผังที่มีความตอเนื่องนาใชบริการของสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน 4) การเลือก
องคประกอบของวัสดุในการจัดผังภูมิทัศนที่งายตอการจัดการของผูประกอบการ ซึ่งจากการ
สัมภาษณขอมูลจากผูประกอบการ พบปญหาความไมสอดคลองกันระหวางสถานะของสถานีกับ
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เปาหมายกลุมลูกคาที่อยูในพื้นที่ สงผลใหการดำเนินการปรับปรุงกายภาพบริการเสริมผิด
กลุมลูกคา
ผลการวิจัยนี้สามารถสรุปเปนขั้นตอนการตัดสินใจเลือกดำเนินกลยุทธในการพัฒนา
บริการเสริมของสถานีบริการน้ำมัน โดยกระบวนการเริ่มจากปจจัยดานกายภาพพื้นที่ที่มีขอจำกัด
ดานทำเลที่ตั้งของสถานีเปนแนวทางเบื้องตนในการดำเนินกลยุทธใหตรงกลุมเปาหมาย เมื่อทราบ
ถึงกลุมลูกคาแลวจึงเริ่มดำเนินแนวทางดานการเลือกสรรประเภทและรูปแบบบริการเสริมที่ตรง
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย จากนั้นจึงวางผังสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนที่นาใชบริการ
และตกแตงวัสดุที่เหมาะสมตอการจัดการในระยะยาว
โดยผูวิจัยไดนำแนวทางการดำเนินกลยุทธที่ไดนำไปใชในเชิงปฏิบัติตอการพัฒนา
บริการเสริมของสถานีหมายเลข 3 ซึ่งอยูในกลุมสถานีชวงตกต่ำ (decline) มีศักยภาพดานทำเล
และขนาดของสถานีบริการมากกวาสถานีอื่น ๆ ในชวงตกต่ำ เนื่องจากขอจำกัดดานทำเล
ไดทำการเปลี่ยนกลุมลูกคาเปนกลุมขาจร กำหนดประเภทบริการเสริมใหหลากหลายมากขึ้นแต
เนนจัดโซนใหเปนระเบียบเรียบรอย แยกโซนดานหนาเปนบริการประเภทซื้อสะดวกที่ใชเวลา
ไมนาน เชน รานสะดวกซื้อ รานขายอาหารแบบซุมชั่วคราว สวนโซนดานในเปนบริการประเภท
เนนการพักที่ใชระยะเวลานาน เชน ศูนยอาหาร ศาลา มานั่งพักผอน เปนตน และเชื่อมโยง
กลุมอาคารดวยบาทวิถีและแนวสวนใหผูใชบริการเขาถึงไดทั่วพื้นที่ ซึ่งในหลักการของการ
ปรับปรุงตามแนวทางการดำเนินกลยุทธสามารถแบงออกตามความเหมาะสมของเปาหมาย
กลยุทธได 3 แนวทางคือ 1) แนวทางกลยุทธที่เหมาะสมตอขอจำกัดของผูประกอบการ
2) แนวทางกลยุทธที่เหมาะสมตอกลุมลูกคาหลัก 3) แนวทางกลยุทธที่เหมาะสมตอการเติบโตของ
กลุมลูกคาในอนาคต
แนวทางตัวอยางในการดำเนินกลยุทธไปใชในทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมตอการ
แกไขปญหาสถานีบริการน้ำมันที่แตกตางกัน 3 แนวทางนั้น ผูวิจัยไดแสดงขอเปรียบเทียบถึง
ขอดี-ขอเสีย และคาดการณถึงแนวโนมของพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของลูกคาในแตละ
กลยุ ท ธ เพื ่ อ เป น ประโยชน ต  อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ ข องผู  ป ระกอบการในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

(2)

Abstract
The effect of Oil Crisis II on the oil price leads to a shift of major source of
income of petrol stations from oil services to the non-oil services. The non-oil services can
attract consumers in general, while the services with uniqueness or differentiation can also
attract and create specific target markets. This research aims to investigate
the differentiation marketing strategies of non-oil services from the owners operating
petrol stations on the Highway no. 2, from Wangnoi, Ayutthaya to Muang,
Nakornratchasima. The data collection was conducted in 13 petrol stations, which were
owned by the landlords and they had the authority over their business operation.
The relationships between the consumer behaviors and the aspects of non-oil services
were studied and used to examine the performance of the entrepreneurs. The research
findings are used to assess the strategic physical renovation and development for
non-oil services in petrol stations.
Three factors related to the petrol station operation are the ownership status of
the entrepreneurs, the consumer behavior and the physical space. The analysis of
data collected shows that the market position of the petrol stations can be classified into 3
periods, growth period (2 stations), maturity period (6 stations) and decline period
(5 stations). Each station has its target market. There are three groups of customer
separated by the differences in behavior in using the non-oil services which are
irregular customers, regular customer, and customer in the area. In addition, these three
customer groups have different responses to the different physical factors of the stations
such as location of the stations, type of non-oil services, size of the stations and services,
site planning, and materials furnished. The physical factors affecting the different
performance status are such: 1) the location differences can results in different groups of
customer and their behavior; 2) types of non-oil services match the target customers;
3) the planning of good environment in continuous landscape form is attractive and
persuasive to use services; 4) the selection of the low maintenance material elements to
(3)

decorate the landscape plan and building leads to easier management and lower the
operation expenses. The interviews with the land-entrepreneurs reveals the inconsistency
between the market position and the target customers, which results in the miss match
between the physical development of non-oil services and the target groups.
The research results suggest the guidelines for strategic implementation for
physical development of non-oil services in petrol station by starting with the analysis of
location to identify the target group. Then, the selection for categories and forms of
non-oil services should be done. Finally, the planning environment, which is meant to
landscape services and decoration materials, should be convenient for long-term
management.
To illustrate into practical, the researcher applied these guidelines for strategic
implementation to a case study by developing three alternatives of the non-oil services for the
petrol station no. 3, which was in decline period. In term of location, station no.3 has higher
potential for improvement and the adequate size of the station than other stations in decline
stage. According to location analysis, the station should target to the irregular customers.
The entrepreneur should extend the variety of non-oil services, organizes them into grouping,
sets the zoning. For example, the front zone is a convenient services zone for services that do
not take a long purchasing time such as convenience store, temporary booths, or food strolls.
The inner zone is a relaxing services zone that customers can spend long time for leisure from
the travel such as food court, pavilion, small park, smoking zone, and public stools. The group
of buildings should be connected throughout the landscape by using pavement, small parks,
and car parks to ease the access for customers. Three strategic alternatives for this
case study are developed in accordance to the entrepreneur’s propositions: 1) strategy
concerning the limitation of the entrepreneur; 2) strategy concerning to the major customer;
3) strategy concerning the growth of target group in the future. In presentation of the three
strategic alternatives, the advantages and disadvantages of each alternative and the forecast
of customers’ behavioral changes are also provided as a scenario to assist
the strategic decision making.
(4)
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ เล มนี ้ สำเร็ จลุ ล วงไปได ด วยดี ผู  วิ จั ยขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย
ดร. ชนิดา กิจวรเมธา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูซึ่งจุดประกายความคิดใหกับผูวิจัยในการทำ
วิทยานิพนธฉบับนี้ อีกทั้งอาจารยยังใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ ในการแกไขเนื้องานอยาง
เหมาะสมรวมถึงความอนุเคราะหชวยเรียบเรียงบทคัดยอภาษาอังกฤษ และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย ลลิดา ทีปะนาถ และ อาจารยกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ผูซึ่งใหคำแนะนำตาง ๆ ในงานวิจัย กระบวนการวิจัย และเรียบเรียงเนื้อหาในบทคัดยอ ทำให
วิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
V
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหารสถานีบริการน้ำมัน หจก. ดุสิตาปโตรเลียม จำกัด และ
หจก. เลิศสวัสดิ์ปโตรเลียม จำกัด ผูซึ่งใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจของสถานีบริการน้ำมันอยางละเอียด และ
ขอมูลผังกายภาพที่ใชในการตอยอดการทำขอมูลวิจัย รวมทั้งผูประกอบการสถานีบริการทุกทานที่ให
ความรวมมือในการสัมภาษณ ถายภาพและสังเกตการณลูกคาของสถานี
ขอขอบพระคุณ คุณพิมพวดี เอื้อมธุรพจน เจาหนาที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูซึ่งชวยในการประสานงานและการดำเนินงานเอกสารอยาง
ทันทวงที และขอขอบพระคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่ง
ใหความอนุเคราะหหอง 516 แกผูวิจัย ในการใชสถานที่ในการทำวิจัย
V
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ผูซึ่งคอยใหกำลังใจและ
สนับสนุนดานการเดินทางไปเก็บขอมูลในเสนทางศึกษาซึ่งมีระยะทางไกลแกผูวิจัยเรื่อยมา รวมทั้ง
ขอขอบพระคุณ เพื่อน ๆ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูซึ่งชวย
ดำเนินการดานเอกสาร กำหนดการณและทำใหงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จตามกำหนด
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