บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาของการวิจัย
ความสำคัญของบริการเสริมภายในสถานีบริการน้ำมันในปจจุบันมาจากวิกฤตการณ
ราคาน้ำมันลอยตัวสงผลใหบริการเสริมในสถานีบริการน้ำมันเริ่มเขามามีบทบาทในการสราง
รายไดหลักใหแกผูประกอบการ โดยรายไดจากการคาน้ำมันในปจจุบันยังไมเพียงพอตอคา
การตลาดของสถานีในแตละเดือน ทั้งนี้รูปแบบการแขงขันทางการตลาดโดยมุงเนนไปที่โปรโมชั่น
ลด แลก แจก แถม ยิ่งจะเปนการเพิ่มคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นอีกดวย โดยนับจากป
พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 จำนวนสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยประสบปญหาปดกิจการลงถึง
136 แหง (ปจจุบัน 18,857 แหง ) แตถาจำแนกเปนประเภทอิสระ ไดปดตัวไปถึง 311 แหง เนื่อง
มาจากผูประกอบการสถานีบริการไมสามารถสรางผลกำไรจากการคาน้ำมันเปนหลัก และรายได
ดังกลาวไมเพียงพอตอการบริหารสถานีไดในแตละเดือนจนกระทั่งตองปดกิจการ โดยกรณีศึกษา
ถึงรายไดเฉลี่ยจากการคาน้ำมันของเจาของสถานีบริการบางจาก จะไดรายไดจากการขายน้ำมัน
1 ลิตร ไดคาการตลาด 30 สตางค เฉลี่ยคาการตลาดวันละประมาณ 2,300 บาทโดยตองเสียคา
ดอกเบี้ยประมาณวันละ 1,400 บาท ยังไมรวมถึงคาแรงงาน คาไฟฟา ฯลฯ (ประสาท มีแตม,
2552) ซึ่งปญหาดังกลาวนำมาซึ่งการแกปญหาโดยการพัฒนาพื้นที่บริการเสริม (non-oil service)
โดยมี จุดประสงคหลักเพื่อสรางรายไดจากการใชประโยชนพื้นที่และดึงดูดผูใชบริการในอีกทาง
หนึ่ง
การพัฒนาพื้นที่ดวยบริการเสริมนั้นนำมาซึ่งภาพลักษณและการใชงานที่ดึงดูดใจ
ผูใชบริการและเมื่อผูใชบริการพึงพอใจจึงกลับมาใชสถานีบริการซ้ำอีก โดย เอสโซ (Esso) เปน
ตราสินคาแรกที่ริเริ่มแนวทางบริหารจัดการคุณภาพบริการเสริม (non-oil service) โดยมีแนวคิด
วาบริการเสริมที่มีคุณภาพชวยใหผูใชบริการตัดสินใจในการเขาใชพื้นที่บริการของสถานีมากขึ้น
และเกิดการจดจำตราสินคาสงผลใหเกิดการใชบริการซ้ำ หรือจากกรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมัน
เจ็ท (Jet) ที่เปนผูบุกเบิกรูปแบบการปรับปรุงออกแบบบริการเสริมที่เปนรูปธรรม และกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณบริการเสริมของสถานีบริการน้ำมันแกผูบริโภคสถานีเจ็ทครองสวน
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แบ ง ทางการตลาดได ใ นเวลาอั น รวดเร็ ว ด ว ยรู ป แบบทางกายภาพของบริ ก ารเสริ ม ที ่ เ อื ้ อ ต อ
ความ”นาใชบริการที่สุด” ทั้งมาตรฐานความสะอาดสถานที่ ความสะดวกของการวางผัง
ความสบายจากการบริการ และภาพลักษณที่นาใชบริการ (ศิริชัย บูรณกุล, 2545) ดังกลาวจึงเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการเสริมภายในสถานีบริการน้ำมันเพื่อตอบสนองความตองการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
จากการเก็บขอมูลเบื้องตนเชิงพื้นที่ของผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันบนเสน
ทางหลวงหมายเลข 2 เสนทางสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเจาะจงไปที่ชวงถนนตั้งแต
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ .เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปริมาณการเดินทางที่มี
อัตราสูงที่สุดในประเทศสะทอนถึงความตองการใชจุดพักรถ ซึ่งเปนทำเลที่เหมาะสมตอการตั้ง
สถานีบริการน้ำมันมากที่สุด พบวาสามารถจำแนกลักษณะผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันใน
ตลาดคาปลีก ตามสิทธิ์การถือครองทรัพยสินและสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินของผูประกอบการ ได
4 ประเภทดังนี้
1) E1: สถานีที่บริหารโดยผูจัดการสาขาของตราสินคา บนที่ดินของตราสินคา (ฺbrand
management)
2) E2: สถานีที่บริหารโดยผูเชาชวงจากตราสินคา บนที่ดินของตราสินคา (dealer
of brand management)
3) E3: สถานีที่บริหารโดยเจาของทรัพยสิน บนที่ดินของเจาของทรัพยสินโดยตรง (owner
management)
4) E4: สถานีที่บริหารโดยผูเชาชวงทรัพยสินของเจาของที่ บนที่ดินของเจาของทรัพยสิน
(dealer of owner management)
จากการจำแนกประเภทผูประกอบการดังกลาวนำไปสูการวิเคราะหศักยภาพดาน
การพัฒนาบริการเสริมของผูประกอบการที่มีความคลองตัวที่แตกตางสงผลตอการตัดสินใจ
แกปญหาในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยเปรียบเทียบระหวางที่ดินของตราสินคาซึ่งจะมีการขยาย
บริการเสริมที่มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันบนการควบคุมดวยนโยบายการบริหารในระดับองคกร
ตราสินคา กับที่ดินของผูประกอบการในพื้นที่ที่มีการขยายบริการเสริมที่มีความหลากหลายกวา
เนื่องจากเงื่อนไขอันไดเปรียบกวากลุมองคกรตราสินคาใหญๆดังนี้
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1) สิทธิ์ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยตรง เนื่องจากเปนผูถือครองสิทธิ์ที่ดิน
2) ความสามารถในการสรางความแตกตางของบริการเสริมจากมาตรฐาน แยงชิง
สวนแบงทางการตลาดที่คูแขงไมสามารถแทรกแซงเลียนแบบได
3) มีความใกลชิดกับลูกคาในพื้นที่มากกวา และตอบสนองดวยบริการเสริมที่ตรง
ความตองการลูกคาได
ดังนั้นผูประกอบการ E3 และ E4 จึงเปนประเภทที่มีความนาสนใจในการศึกษารูป
แบบการพัฒนาบริการเสริมแตอยางไรก็ตามปญหาของการปดกิจการลงของสถานีบริการน้ำมัน
นั้นยังมีอยูอยางตอเนื่อง โดยกลุมผูประกอบการที่ดำเนินการดวยตนเองนั้นขาดความรูใน
การพัฒนาพื้นที่อันเปนระบบอาจประสบปญหาตอการพัฒนาบริการเสริมใหเปนรูปธรรมได
กลยุ ท ธ ท างการตลาดเป น ระบบการทำงานที ่ ช  ว ยให ผ ู  ป ระกอบธุ ร กิ จ สามารถ
วางแนวทางการพัฒนาไดอยางเปนระบบ (Kotler, 2003) เริ่มตนจากการวางเปาหมายและ
วางแผนดำเนินงานที่เปนรูปธรรม (vision & mission) ประกอบกับเงื่อนไขปจจัยที่ไดเปรียบเชิง
กายภาพพื้นที่ของผูประกอบการสถานีบริการทองถิ่นแลวนั้น การพัฒนาบริการเสริมจึงจะ
ดำเนินการไดมีประสิทธิภาพ โดยการสัมภาษณคุณศุภิสรา ผูบริหารสถานีบริการน้ำมัน
หจก.ดุสิตาปโตรเลียม ถึงการวางเปาหมายกลยุทธ (vision) ที่เนนการสรางความแตกตาง
ทางกายภาพของบริการเสริมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เหนือความคาดหมายและ
ทำใหเกิดการจดจำนำมาสูการใชบริการซ้ำ โดยการดำเนินการเชิงรูปธรรม (mission) ดวยการ
สรางความความแตกตางดานการออกแบบภาพลักษณอาคารทำใหเกิดการกอสรางรานสะดวก
เซเวนอีเลฟเวนขนาดใหญ มีเพดานสูงโปรง และหลังคาซอนชั้นปนหยาของอาคารภายนอก
รูปลักษณดังกลาวมีความแตกตางจากรูปแบบโมเดิรนที่เปนมาตรฐานในสถานีอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง
มีการสรางความแตกตางดานประสบการณในการใชบริการดวยหองน้ำและหองอาหารที่มี
การตกแตงดวยวัสดุที่หรูหรา สะอาดและมีการติดเครื่องปรับอากาศ จนกระทั่งสถานีประสบความ
สำเร็จทำใหยอดผลประกอบการมีกำไรที่สม่ำเสมอในระยะยาวและไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดหองน้ำระดับประเทศป พ.ศ. 2551 และ สถานีบริการน้ำมันปลอดภัย นาใชบริการ
“เหรียญทอง” ป พ.ศ. 2552-2553 จากกรณีศึกษาเบื้องตนจึงสะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของ
การวางแผนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพดวยการวางเปาหมายและบรรลุเปาหมายไดจริงดวยการ
พัฒนาทางกายภาพของบริการเสริมโดยเนนการวางแผนที่เหมาะสมกับบริบทแวดลอมและ
ความสามารถขององคกร (Dranove & Marciano, 2005)
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จากสิ่งที่กลาวมาขางตนจึงนำมาสูประเด็นในการศึกษา กลยุทธการตลาดเพื่อสราง
ความแตกตางดานกายภาพของบริการเสริมภายในสถานีบริการน้ำมันทองถิ่น โดยการตัดสินใจ
เลือกกลยุทธและดำเนินการพัฒนาของผูประกอบการภายในทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการนำไปสูความสำเร็จดานผลประกอบการ
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มุงศึกษากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความแตกตางดานกายภาพของบริการ
เสริมภายในสถานีบริการน้ำมันทองถิ่น โดยการตัดสินใจเลือกกลยุทธและดำเนินการพัฒนาของ
ผูประกอบการภายในทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการนำไปสูความสำเร็จดาน
ผลประกอบการ โดยแบงเปนวัตถุประสงคยอยดังนี้
1) ศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และความเหมาะ
สมตอการดำเนินการพัฒนาบริการเสริม ตามหลักทรัพยากรบริหาร ซึ่งประกอบดวยปจจัยดานผู
ประกอบการ ปจจัยดานความตองการของลูกคา และปจจัยทางกายภาพในพื้นที่
2) ศึกษาถึงปจจัยดานการถือครองกรรมสิทธิ์และรูปแบบการเปนเจาของ และ
ผลกระทบของป จ จั ย ดั ง กล า ว ที ่ ม ี ต  อ ความสามารถในการพั ฒ นาบริ ก ารเสริ ม เพื ่ อ สร า ง
ความแตกตางภายในสถานี บริการน้ำมันที่ดำเนินการอยู
3) ศึกษาแนวทางการนำกลยุทธการตลาดไปใชเชิงปฏิบัติ (differentiation strategic
implementation) ในการสรางความแตกตางดานกายภาพของบริการเสริมภายในสถานีบริการ
น้ำมันที่มีความเหมาะสมเชิงพื้นที่
4) เพื ่ อ เสนอแนวทางในการตั ด สิ น ใจเลื อ กดำเนิ น กลยุ ท ธ ก ารตลาดเพื ่ อ สร า ง
ความแตกตางเชิงปฏิบัติของผูประกอบการสถานีบริการน้ำมัน
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาด เพื่อการพัฒนาดานกายภาพบริการเสริม
ภายในสถานีบริการน้ำมันทองถิ่น โดยผูประกอบการภายในพื้นที่” ไดกำหนดขอบเขตการศึกษา
ดังนี้
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1) กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ ผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันคาปลีก โดย
เจาะจงกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการซึ่งเปนคนในพื้นที่ประเภทที่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
และทรัพยสินรวมไปถึงมีสิทธิ์ในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยตรง (land-entrepreneurs)
2) ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินการของ
สถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะการเก็บขอมูลพฤติกรรมลูกคา จะหลีกเลี่ยงชวงเวลาที่มีอัตราการ
เขาใชบริการสถานีหนาแนนกวาปกติ (peak period) อาทิเชน ชวงเทศกาลวันหยุดติดตอกัน
มากกวา 4 วันขึ้นไป ทำใหเกิดปริมาณการเดินทางทองเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาเปนจำนวน
มาก ชวงเทศกาลดังกลาวมักเกิดขึ้นในชวงเดือนตุลาคม มกราคม และเมษายน เปนตน ในชวงเดือน
ปกติจะแจกแจงเปนวันธรรมดาไดแก วันจันทร-วันศุกร เปนชวงที่มีปริมาณการจราจรคงที่ จากกลุม
ลูกคาผูใชเสนทางประจำในพื้นที่เพื่อการสัญจรทั่วไป โดยวันหยุดสุดสัปดาหไดแก วันเสาร วันอาทิตย เปนชวงที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากกลุมลูกคาที่เดินทางทองเที่ยวหรือ
กลับภูมิลำเนาใกลเคียงในวันหยุดจากเมืองกรุงเทพฯ สูตางจังหวัด และทยอยเดินทางกลับเขาเมือง
ในเย็นวันอาทิตยหรือเชามืดวันจันทร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2552) ชวงเวลาที่มีอัตราการเขาใช
บริการสถานีในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) จึงมีความเหมาะสมในการเก็บขอมูล เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนจากปริมาณลูกคาผูใชบริการสถานีอันจะแจกแจงเปนลูกคาขาจร และ
ขาประจำที่มีพฤติกรรมการใชเสนทางที่แตกตางกัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเดินทางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถานีเบื้องตนตลอดเสนทางใน
ชวงเดือนสิงหาคม ในวันอังคาร วันพุธและวันศุกร เมื่อจำแนกกลุมกรณีศึกษาผูประกอบการ
ในพื้นที่จำนวน 13 สถานี จึงเดินทางเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกอีกครั้งในชวงเดือนมีนาคม ในทุกวัน
อังคาร วันพุธ และวันศุกร ชวงเวลา 8:00 - 19:00 น.
3) พื้นที่การศึกษาสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยูติดริมถนนทางหลวงหมายเลข 2 หรือ
ถนนมิตรภาพ จ.สระบุรี ไปจนถึง จ.หนองคาย แตในการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะสถานีบริการ
น้ำมันบนชวงถนน อ .วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ .เมือง จ.นครราชสีมา เทานั้น ซึ่งจำกัด
พื้นที่ศึกษาจากชวงถนนที่มีความคับคั่งของปริมาณการจราจรจากผูเดินทางไปและกลับระหวาง
กรุงเทพ ฯ - นครราชสีมา (ภาคผนวก ข ) โดยภาพรวมของการเดินทางตองวิเคราะหรวมกับเสน
ทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน ในชวงถนนจาก อ .วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง
อ.เมือง จ.สระบุรี และตอเนื่องไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ เริ่มตนที่ อ.เมือง
จ.สระบุรี ถึง จ.นครราชสีมา ดังที่กลาวไวขางตน
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
การเลือกใชกลยุทธการตลาด ของผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันซึ่งเปนคนใน
ทองถิ่น ที่มีความแตกตางดานกายภาพบริการเสริมในสถานีบริการน้ำมัน จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการในระยะยาว โดยสมมติฐานการวิจัยแบงแยกยอยมีดังนี้
1) ปจจัยดานการถือครองสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินของผูประกอบการภายในพื้นที่ จะมี
ผลตอความคลองตัวสูงในการสรางความแตกตางของบริการเสริมในสถานีน้ำมัน
2) การใช ป  จ จั ย ด า นทรั พ ยากรการบริ ห ารเพื ่ อ สร า งความแตกต า งทางกลยุ ท ธ
การตลาด สามารถ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางดานกายภาพของบริการเสริมในสถานี
น้ำมันทองถิ่น
3) การพัฒนากายภาพบริการเสริมตามแผนกลยุทธเพื่อสรางความแตกตาง จะทำให
บริการเสริมในสถานีบริการน้ำมันสรางความนิยมชมชอบใหแกผูใชบริการ นำไปสูความเปนไปได
ดานผลประกอบการที่จะเพิ่มขึ้นดวย
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) ที่ทำการเก็บขอมูล
และวิเคราะหจากผูประกอบการในพื้นที่จริงเปนขอมูลเชิงคุณภาพเปนสวนหลัก สวนของการ
ประเมินจากผูใชบริการเปนขอมูลเชิงปริมาณซึ่งเปนสวนเสริม ในขั้นตอนการเก็บขอมูล เพื่อการ
วิเคราะหมีรายละเอียด 3 สวน ดังนี้
การเก็บขอมูลสวนที่ 1 ดวยเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูประกอบการในพื้นที่ เปนการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีตอศักยภาพความคลองตัวของ
ผูประกอบการในพื้นที่ อันประกอบดวยสถานะทางการตลาดของผูประกอบการ (market
positioning) เปาหมายทางการตลาดของผูประกอบการ (visions) และกลยุทธการดำเนินการของ
ผูประกอบการ (missions) เพื่อสรางความแตกตางดานกายภาพของบริการเสริมของสถานีบริการ
น้ำมันในทองถิ่น โดยรูปแบบ checklist คำถามเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหารที่เกี่ยวของ
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การเก็บขอมูลสวนที่ 2 ดวยเครื่องมือแบบสำรวจกายภาพในพื้นที่ ดวยการบันทึกรูป
แบบการพัฒนากายภาพบริการเสริมในแตละพื้นที่ ทั้งสัดสวนการใชประโยชนพื้นที่ รูปแบบ
อาคารและรูปแบบการวางผังการใชงาน
การเก็บขอมูลสวนที่ 3 ดวยเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมผูใชบริการ โดยบันทึก
ความนิยมของผูใชบริการตอบริการเสริมที่มีในแตละสถานี ดวยความถี่และความตอเนื่องของการ
ใชงาน
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบริการเสริมของผูประกอบการภายในพื้นที่
จะชวยใหผูประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันพัฒนาศักยภาพในการบริหารซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาทางดานกายภาพของบริการเสริม
2) การศึกษาวิเคราะหกลยุทธการตลาดเพื่อสรางความแตกตางดานกายภาพของ
บริ ก ารเสริ ม โดยใช ท รั พ ยากรการบริ ห ารอย า งเป น ระบบ จะช ว ยชี ้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง วิ ธ ี ก ารสร า ง
ความแตกตาง อันจะนำมาซึ่งผลประโยชนในการดำเนินงาน ทั้งในการเพิ่มอำนาจการตอรอง
การสรางภาพลักษณ โครงสรางการทำงานที่เปนระบบ และโอกาสทางการคา
3) การศึ ก ษาแนวทางการนำกลยุ ท ธ ก ารตลาดไปใช เ ชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ในการสร า ง
ความแตกตางดานกายภาพบริการเสริมภายในสถานีบริการน้ำมันที่มีประสิทธิภาพเชิงพื้นที่
(differentiation strategic implementation) จะชวยใหผูประกอบการสามารถพัฒนาแผนธุรกิจ
ของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในสภาวะที่แตกตางกัน
4) การประเมิ น ผลความสำเร็ จ ของการดำเนิ น กลยุ ท ธ ก ารตลาดเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ม ี
ประสิทธิภาพในระยะยาว เพื่อเปนเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน
1.7 คำจำกัดความที่ใชในการวิจัย
1.7.1 สถานีบริการน้ำมัน (Oil-Service)
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก ไดแก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ
แกยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือ ถนนสวนบุคคลซึ่ง
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มีความกวางตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิงใตพื้นดิน
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 ไดแก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูใน
ที่ดินที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ หรือทาที่มีสภาพเปนสาธารณะที่มีความกวางของถนน
ไมนอยกวา 12.00 เมตรหรือถนนสวนบุคคลที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 10.00 เมตร ที่
เชื่อมตอกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเปนสาธารณะทีี่มีความกวางของถนน
ไมนอยกวา 12.00 เมตร (สุพินท เรียนศรีวิไล และคณะ, 2548)
1.7.2 ธุรกิจบริการเสริม ในสถานีบริการน้ำมัน (Non-Oil Service)
ธุรกิจบริการเสริมภายในสถานีบริการน้ำมัน (non-oil service) เปนการใหบริการธุรกิจ
ที่ไมใชบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิเชน รานอาหารจานดวน รานสะดวกซื้อ สวนภูมิทัศน
หองน้ำ จุดซอมบำรุงและบริการลางอัดฉีดรถยนตหรือแมแตธนาคารที่เปดใหบริการภายใน
สถานีบริการน้ำมัน (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2552)
1.7.3 ปจจัยดานการวางผังทางกายภาพในสถานีบริการน้ำมัน
โดยลักษณะ “ปจจัยการออกและวางผังทางกายภาพ” ดังกลาวเปนการใหรายละเอียด
ขององคประกอบที่จะนำมาจัดสรรเขาดวยกันใหเห็นเปนรูปธรรม ในที่นี้พูดถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่บริการภายในสถานีบริการน้ำมันที่สามารถระบุเปนพื้นที่ใชงานเปนสัดสวนได นำมาวางแผน
และจัดสรรรวมกันตามขอจำกัดของแตละปจจัย ซึ่งจะประกอบดวย (สุพินท เรียนศรีวิไล และ
คณะ, 2548)
1) ปจจัยดานโครงสรางงานระบบใตพื้นดินและระบบรางระบายน้ำ (oil service)
2) ป จ จั ย ด า นสิ ่ ง ปลู ก สร า งและอุ ป กรณ ท ี ่ จ ำเป น สำหรั บ อำนวยความสะดวก
ยานพาหนะทางบก (auto service)
3) ปจจัยดานอาคารบริการหรือที่ใชเปนรานคาจำหนายผลิตภัณฑที่ไมใชน้ำมัน
เชื้อเพลิง (non-oil service)
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4) ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน (landscape) แบงเปนพื้นที่โครงสรางแข็ง
(hardscape) และสวนที่เปนพื้นที่ออนนุม (softscape)
1.7.4 กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธการตลาด (marketing strategy) เปนกระบวนการที่มีการกำหนด วางแผนตอ
เนื่อง และจะตองตอบสนองตอคุณลักษณะทางการตลาด อันจะนำองคกรไปสูความสำเร็จตามที่
คาดหวัง ณ ชวงเวลาหนึ่ง หรือ ณ สถานที่หนึ่ง ลักษณะของการทำกลยุทธนั้นองคกรดังกลาวจะ
ตองมีการศึกษากลยุทธพื้นฐานใหเกิดความเขาใจถองแท รูจักศักยภาพหรือขีดความสามารถของ
องคกรเปนอยางดี เมื่อวางจุดยืนในตลาดที่ชัดเจนแลว จึงเลือกใชกลยุทธในการดำเนินงานที่มี
ความเหมาะสมตอองคกร ณ ชวงเวลาหนึ่ง หรือ ณ บริบทหนึ่ง จึงกอใหเกิดการดำเนินการเชิง
กลยุทธที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Dranove & Marciano, 2005)
1.7.5 กลยุทธเพื่อสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)
กลยุ ท ธ เ พื ่ อ สร า งความแตกต า ง (differentiation strategy) เป น ลั ก ษณะ
การดำเนินการกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางแกการผลิตสินคา การบริการ ประสบการณ หรือ
ภาพลักษณที่มีความแตกตางขึ้นในใจผูบริโภค ทำใหผูบริโภครูสึกสนใจ ประทับใจ จดจำ
ผลิตภัณฑไดอยางแมนยำ โดยการสรางความแตกตางของการพัฒนาผลิตภัณฑมีรูปแบบดังนี้
(Kotler, 1997)
1) ความแตกตางทางดานกายภาพ คือ ความแตกตางของธุรกิจประเภทเดียวกันดวย
รูปแบบการใหบริการ การออกแบบสภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ สวนสินคาที่เปน
ผลิตภัณฑมีความแตกตางจากการออกแบบรูปทรง สี ขนาด รสชาติ หรือราคา
2) ความแตกตางดวยแบรนด คือ ความแตกตางดวยชื่อแบรนด รูปตราสินคา
สัญลักษณ
3) ความแตกตางดวยความสัมพันธ คือ ความแตกตางของแบรนดในเชิงคุณคาของ
การตอบสนองความพึงพอใจ หรือ ความตองการของลูกคา จดจำผานลักษณะผลิตภัณฑหรือ
รูปแบบบริการของแบรนดดังกลาว
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ทั้งนีพ้ ื้นฐานของกลยุทธความแตกตาง สามารถจำแนกตามลักษณะขององคกรธุรกิจได
2 รูปแบบ คือ (Network Dynamics Consulting, 1999) แสดงไดดังภาพที่ 1.1
1) การสรางความแตกตางโดยใชความรวมมือกันระหวางบริษัท (business scheme)
2) การสร า งความแตกต า งโดยบริ ษ ั ท เดี ย ว เช น เดี ย วกั บ ลั ก ษณะการสร า ง
ความแตกตางของหางหุนสวนจำกัด หรือบริษัทที่ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน แบงแยกตามวิธี
การทางกลยุทธดังนี้
2.1) การใช core competence
2.2) การใชทรัพยากรการบริหาร
2.3) การใช business model
2.4) การใช business system
ดังกลาว ผูวิจัยจึงยกเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
คาปลีกในพื้นที่ มาเพื่ออธิบายถึงปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
2.2) ปจจัยทรัพยากรการบริหาร แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ (รูปภาพที่ 2.25)
ทรัพยากรที่มองไมเห็น ไดแก ทรัพยากรดานแบรนด ทรัพยากรดานขอมูลลูกคา
ทรัพยากรดานความรู และสารสนเทศ
ทรัพยากรที่มองเห็น ไดแก ทรัพยากรดานเครือขายกระจายสินคา ทรัพยากร
ดานการเงิน ทรัพยากรดานอุปกรณเครื่องจักร
1.7.6 ความยั่งยืนทางกลยุทธ (Strategic Sustainable)
ความยั่งยืนทางกลยุทธ (strategic sustainable) เปนลักษณะการดำเนินการกลยุทธ
จนนำองคกรไปสูความสำเร็จตามที่คาดหวัง ณ ชวงเวลาหนึ่ง หรือ ณ สถานที่หนึ่ง และมี
การพัฒนาองคกรตอเนื่องในการที่จะคงภาวะการแขงขันระยะยาวอยางยั่งยืน (Dranove &
Marciano, 2005) หรือในที่นี้จึงมีความใกลเคียงกับการดำเนินกลยุทธในการเติบโต (growth
strategies) เปนภาวะตอเนื่องจากการบริหารกิจการจนเกิดผลกำไรแลว แตมีการตอยอดพัฒนา
องคกรใหเติบโตเพิ่มขึ้นดวย เพราะถาธุรกิจไมสรางการเติบโตใหเกิดขึ้น องคกรก็จะมีผลกำไรเพียง
ชวงสั้นๆเทานั้น ซึ่งกลยุทธดังกลาวก็มีเปาหมายเดียวกันกับการสรางความยั่งยืนในการยืด
ระยะเวลาการแขงขันทางธุรกิจใหยาวนานขึ้น (Kotler, 2003)

1111
1.7.7 ผูประกอบการในพื้นที่ (Land-Entrepreneurs)
ผูประกอบการในพื้นที่ กลาวถึงผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันในตลาดคาปลีก ซึ่ง
มีหนาที่บริหารสถานีเพื่อคาปลีกสินคาและบริการของตราสินคาที่ลงในพื้นที่ของสถานี โดยจะแบง
ตามสิทธิ์การถือครองทรัพยสินและสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินของผูประกอบการไดทั้งหมด 4 ประเภท
1) E1: สถานีที่บริหารโดยผูจัดการสาขาของตราสินคา บนที่ดินของตราสินคา (ฺbrand
management)
2) E2: สถานีที่บริหารโดยผูเชาชวงจากตราสินคา บนที่ดินของตราสินคา (dealer
of brand management)
3) E3: สถานีที่บริหารโดยเจาของทรัพยสิน บนที่ดินของเจาของทรัพยสินโดยตรง (owner
management)
4) E4: สถานีที่บริหารโดยผูเชาชวงทรัพยสินของเจาของที่ บนที่ดินของเจาของทรัพยสิน
(dealer of owner management)
ในงานวิ จ ั ย นี ้ ไ ด เ ฉพาะเจาะจงไปที ่ ล ั ก ษณะ ผู  ป ระกอบการในพื ้ น (landentrepreneurs) ซึ่งมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือก คิดพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินคาบริการ
ในสถานีในรูปแบบผูประกอบการทั้งหมดจึงมีเพียง 2 ประเภทที่ถือครองทรัพยสินและพัฒนาดวย
ตนเองคือประเภท E3 และ E4
1.7.8 กลุมเปาหมายทางการตลาด หรือกลุมลูกคา (Target Groups)
กลุมลูกคา ในการศึกษาครั้งนี้กลาวถึง กลุมผูใชบริการสถานีบริการที่เปนผูเดินทาง
ทั่ว ๆ ไป ไมเจาะจงลักษณะยานพาหนะ เชน รถยนตสวนตัว รถทัวร รถตู รถมอรเตอรไซค
รถบรรทุก เปนตน ซึ่งกลุมผูสัญจรปกติจะเดินทางในชวงเวลาวันธรรมดาเพื่อการทำงาน การสัญจร
ผ า นทั ่ ว ไป การท อ งเที ่ ย วแบบไปเช า เย็ น กลั บ โดยยกเว น กลุ  ม ที ่ เ ดิ น ทางในช ว งเทศกาล
(peak period) หรือชวงสุดสัปดาหที่มีพฤติกรรมกลุมลูกคาที่ไมหลากหลาย และชวงเดินทางไป
กลับพรอมกัน
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ซึ่งกลุมลูกคาดังกลาวจะเปนกลุมเปาหมายหลักในการตอบสนองเปาหมายทางการตลาด
ผานกายภาพของบริการเสริมที่ตรงตามพฤติกรรมของกลุมคนประเภทนั้น ๆ โดยในการศึกษามีการแบง
แยกลักษณะลูกคาจากพฤติกรรมการเดินทางที่แตกตางกันตามระยะทางและทำเลที่ตั้งของจุดหมาย
ปลายทาง (Weaver, 2001) ในที่นี้ตองเปนประเภทที่มีเสนทางการเดินรถครอบคลุมอยูในชวงพื้นที่
ศึกษา กรุงเทพ ฯ - นครราชสีมา ได 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
1) กลุมนักเดินทางขาจร หรือ กลุมนักทองเที่ยว (tourism) โดยพฤติกรรมการใชเสนทาง
ของกลุมนี้ จะไมมีการเฉพาะเจาะจงในการแวะพักเปนพิเศษ จะใชเสนทางเพื่อการทองเที่ยวในชวง
เทศกาล หรือชวงสุดสัปดาห หรือเพื่อการเดินทางทำธุรกิจ ธุระสวนตัวที่ไมมีการใชเสนทางเปนประจำ
โดยจะแวะเขาสถานีบริการน้ำมันเพราะเหตุจำเปน หรือจากขีดจำกัดในการเดินทางเชน แวะเติมน้ำมัน
ทำธุระในหองน้ำ แวะรับประทานอาหาร แวะซื้อสินคาอุปโภคบริโภค หรือแวะพักจากความเหนื่อยลาใน
การขับรถระยะทางไกล ๆ รวมแลวโดยเฉลี่ยไมต่ำกวา 3-5 ครั้ง สำหรับการเดินทางแตละเที่ยว
(นิตยสารผูจัดการ, 2540)
2) กลุมนักเดินทางขาประจำเสนทาง (non-tourism) โดยพฤติกรรมการใชเสนทางของกลุม
นี้มักจะมีปฏิสัมพันธที่ชัดเจนตอสถานที่ใดที่หนึ่ง เสนทางประจำ หรือชุมชนใกลเคียง จะมีความคุนเคย
กับเสนทาง และจดจำสถานีบริการที่พึงพอใจได มีพฤติกรรมการใชบริการซ้ำ เจาะจงบริการ หรือคาด
หวังตอมาตราฐานที่คงเดิมของสินคาและบริการ โดยแบงลักษณะของการใชบริการประจำได 2
ประเภทคือ ขาประจำเสนทาง และขาประจำในพื้นที่ จากความแตกตางของอาณาเขตเสนทางของ
ลูกคา
f (2.1) กลุมขาประจำเสนทาง จะคุนชินกับการเดินทางไปเชา-เย็นกลับ และทราบขีด
จำกัดของการแวะพัก มีจุดแวะพักประจำในเสนทางนั้นที่มาจากการสำรวจดวยความถี่ของการเดินทาง
สินคาและบริการมักมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อดึงดูดใหเกิดการจดจำ เชน รานอาหาร รานกาแฟ ราน
ขายสินคาอุปโภค รานคาของฝาก หรือภูมิทัศนที่สรางความพึงพอใจไดมากกวาสถานีอื่น เชน กลุม
ลูกคาที่ใชเสนทาง จ.สระบุรี-จ.นครราชสีมา ในการเดินทางไป -กลับ ที่ทำงาน เปนตน
(2.2) กลุมขาประจำในพื้นที่ จะมีขนาดของลูกคาที่แคบลงกวาขาประจำเสนทาง มี
รูปแบบบริการที่สัมพันธกับกิจกรรมในชุมชนใกลเคียง โดยกลุมลูกคามาใชบริการเนื่องจากความ
สะดวกของทำเลสถานีที่ใกลที่พักอาศัย ใกลชุมชน สินคาและบริการเนนความจำเปนในชีวิตประจำวัน
เชน รานคาโชวหวยเนนสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ตลาดชุมชน รานอาหารชุมชน บริการน้ำมัน
และยานยนตที่มีกลุมลูกคาประจำดั้งเดิมในพื้นที่ เปนตน

