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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยดังกลาวเปนลักษณะการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่ง
จะแสดงระเบียบวิธีวิจัย ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
3.1 ประเภทของการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประเภทของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) ที่ทำการเก็บขอมูล
เพื่อวิเคราะหปจจัยจากผูประกอบการและกายภาพในพื้นที่จริงเปนขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งเปน
สวนหลัก และการวิเคราะหประเมินจากปจจัยผูใชบริการของแตละสถานีเปนขอมูลเชิงปริมาณซึ่ง
เปนสวนเสริม
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาด เพื่อการพัฒนาดานกายภาพบริการเสริม
ภายในสถานีบริการน้ำมันทองถิ่น โดยผูประกอบการภายในพื้นที่” ไดกำหนดเปาหมายในการวิจัย
เพื่อแกปญหาใหแกผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันคาปลีก โดยเจาะจงกลุมตัวอยางที่ เปน
ผูประกอบการซึ่งเปนคนในพื้นที่ประเภทที่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินและทรัพยสินรวมไปถึงมีสิทธิ์
ในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยตรง (land-entrepreneurs) ในการกำหนดพื้นที่และกลุมประชากร
เพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
หนวยการวิเคราะหที่ทำการศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนผูประกอบการสถานีบริการน้ำมันซึ่ง
เปนคนในทองถิ่นประเภทที่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินและทรัพยสินรวมไปถึงมีสิทธิ์ในการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่โดยตรง (land-entrepreneurs)
กรอบการวิจัยที่ทำการศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนผูประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ที่ตั้งอยู
บนถนนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2 (เสนทางสูภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตนจากถนน
มิตรภาพ จ.สระบุรี ไปจนถึง จ.หนองคาย) แตในการศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกนั้น ผูวิจัย
ไดเจาะจงศึกษาเฉพาะชวงอ.วังนอย จ. พระนครศรีอยุธยา ถึง อ. เมือง จ. นครราชสีมา โดยมี
กลุมประชากรทั้งสิ้น 65 สถานี และเปนกลุมตัวอยางประเภทผูประกอบการที่ถือสิทธิ์ครอบครอง
ทรัพยสินจำนวน 13 สถานี
ในการเลือกและกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทำการกำหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified sampling) จำนวนทั้งสิ้น 13 สถานี โดยการแบงชั้น
ยอยกลุมประชากรจากลักษณะเฉพาะในแตละชั้นดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.1
การแบงกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling)
ชั้น

Strata

k (ปจจัยเฉพาะ)

1

สถานีบริการน้ำมันในประเทศไทย

เฉพาะสถานีที่บริการเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเทานั้น

2

สถานีบริการน้ำมันประเภท ก : ทำเลตั้งติดถนน
ทางหลวง และมีถังเก็บน้ำมันฝงใตพื้นดิน

แบงประเภทสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยตาม
ลักษณะทำเลที่ตั้งและลักษณะการจัดเก็บน้ำมันเชื้อ
เพลิง : ก, ข,ค,ง,จ,ฉ

3

สถานีบริการน้ำมันบนเสนทางหลวงหมายเลข 2 :
เสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือจาก จ.สระบุรี จ.หนองคาย

แบงตามภูมิภาคของเสนทางหลวงสายหลัก :
ทางหลวงหมายเลข 1,2,3,4

4

สถานีบริการน้ำมันที่มีตราสินคาบนชวงถนน
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา - อ.เมือง
จ.นครราชสีมา (65)

จำกัดเฉพาะชวงถนนที่มีปญหาวิกฤติการจราจร
ติดขัด และมีอัตราเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
(ภาคผนวก ข.)
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ชั้น

Strata

k (ปจจัยเฉพาะ)

5

ผูประกอบการสถานีที่เปนคนในพื้นที่และมีสิทธิ์ถือ
ครองที่ดินของสถานีบริการน้ำมัน (E3/E4:13)

แบงประเภทสถานีบริการน้ำมันโดยลักษณะผู
ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ตามลักษณะสิทธิ์ถือ
ครองที่ดินและสิทธิ์ในการบริหารสถานี :
E1,E2,E3,E4

หมายเหตุ: สรุปโดยผูวิจัย.
กลุมประชากรตามตาราง strata ชั้นที่ 5 ซึ่งเปนกลุมผูประกอบการสถานีที่เปนคนใน
พื้นที่และมีสิทธิ์ถือครองที่ดินของสถานีบริการน้ำมันประเภท E3 และ E4 จำนวนทั้งสิ้น 13 สถานี
เปนกลุมที่ควรมีการศึกษาเชิงลึกดานศักยภาพในการพัฒนาบริการเสริมดานการออกแบบ
ดำเนินการบริหาร และลงทุนกอสราง เปนตน
ในขั้นตอนการประเมินการดำเนินกลยุทธนั้นจะทำการเจาะจงเลือกผูประกอบการใน
พื้นที่จาก 13 สถานี เหลือเพียง 1 สถานี เปนกรณีศึกษาที่มีปญหาดานผลประกอบการของสถานีที่
ตกต่ำชัดเจน (Decline) และมีปจจัยทางกายภาพและปจจัยดานกลุมลูกคาที่มีศักยภาพเพื่อ
นำเสนอแนวทางแกปญหาดวยการดำเนินกลยุทธในเชิงปฏิบัติ
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษาโดยใชเครื่องมือ 3 กลุมในการเก็บขอมูล ไดแก
3.3.1. แบบสัมภาษณ
การใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ดวยเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูประกอบการในพื้นที่ที่เปนผูบริหารสถานีโดยตรง เปนการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีตอ
สถานะทางการตลาดของสถานีในพื้นที่ การวางเปาหมาย (visions) และแผนการดำเนินการ
สรางกลยุทธการตลาดเชิงปฏิบัติ (missions) เพื่อสรางความแตกตางดานกายภาพของ
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บริการเสริมในสถานีบริการน้ำมัน ที่เหมาะสมกับปจจัยดานทรัพยากรการบริหาร โดยรูปแบบ
checklist คำถามเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหารที่เกี่ยวของ (ภาคผนวก ค.)
3.3.2. แบบสำรวจกายภาพพื้นที่
ดวยเครื่องมือแบบสำรวจกายภาพในพื้นที่ ดวยการบันทึกรูปแบบการพัฒนากายภาพ
บริการเสริมในแตละพื้นที่ ทั้งสัดสวนการใชประโยชนพื้นที่ รูปแบบอาคารและรูปแบบการวางผัง
การใชงาน โดยใช กลองถายรูป ผังเบื้องตน เครื่องมือ checkist (ภาคผนวก ค.: ภาพที่ ค. 1) และ
การจดบันทึกแบบผังดวยการวาดภาพอยางงาย (sketch drawing)
3.3.3. แบบสังเกตพฤติกรรมลูกคาในพื้นที่
ดวยเครื่อง มือแบบสังเกตพฤติกรรมผูใชบริการ โดยบันทึกความนิยมของผูใชบริการ
ตอบริการเสริมที่มีในแตละสถานี ดวยการนับความถี่และความตอเนื่องของการใชงานโดยผูวิจัย
เปนผูเฝาสังเกต พรอมทั้งเครื่องมือ checkist (ภาคผนวก ค.: ภาพที่ ค. 2)
3.4 ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1. การเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
ขอมูลพื้นฐาน ประวัติความเปนมา และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานีบริการน้ำมัน โดยแบง
เนื้อหาในการคนควาไดดังนี้
1) กายภาพบริการเสริมของสถานีบริการน้ำมันทองถิ่น
2) กรณีศึกษาสถานีบริการน้ำมันบนเสนทางหลวง
3) ศักยภาพของกลุมผูประกอบการในพื้นที่
4) พฤติกรรมที่แตกตางกันของกลุมลูกคา
5) กลยุทธการตลาดเพื่อสรางความแตกตางดานกายภาพ (differentiation strategy)
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3.4.2. การเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บขอมูลโดยตรงของกลุมตัวอยางในพื้นที่
การสร า งเครื ่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตั ว แปรที ่ เ กี ่ ย วข อ ง โดยแบ ง ลั ก ษณะ
การเก็บขอมูลจากผูประกอบการในพื้นที่จริงเปนหลัก สวนของผูเชาชวงพื้นที่และผูใชบริการ
เปนสวนวิเคราะหรวมกัน และเครื่องมือหลัก ๆ ที่ใชเก็บขอมูล มีดังนี้
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ดวยเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูประกอบการในพื้นที่ เปนการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีตอศักยภาพความคลองตัวของ
ผู  ป ระกอบการในพื ้ น ที ่ แ ละกระบวนการสร า งกลยุ ท ธ ก ารตลาดเพื ่ อ สร า งความแตกต า ง
ดานกายภาพ บริการเสริมของสถานีบริการน้ำมันในทองถิ่น โดยรูปแบบ checklist คำถามจะ
เกี่ยวกับทรัพยากรการบริหาร เพื่อนำไปสูการวิเคราะหศักยภาพของสถานีในพื้นที่ ในการสราง
ความแตกตาง
แบบสำรวจ ดวยเครื่องมือแบบสำรวจกายภาพในพื้นที่ ดวยการบันทึกรูปแบบ
การพัฒนากายภาพบริการเสริมในแตละพื้นที่ ทั้งสัดสวนการใชประโยชนพื้นที่ รูปแบบอาคารและ
รูปแบบการวางผังการใชงาน โดยใช กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง การจดบันทึกแบบผังดวย
การวาดภาพอยางงาย (sketch drawing) เพื่อนำไปสูการวิเคราะหปจจัยในการพัฒนา
ดานกายภาพของบริการเสริมที่สัมพันธกับผูใชบริการ
แบบสังเกตการณ ดวยเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมผูใชบริการ โดยบันทึก
ความนิยมของผูใชบริการตอบริการเสริมที่มีในแตละสถานี ดวยความถี่และความตอเนื่องของ
การใชงานจากบริการเสริมประเภทหนึ่งสูอีกประเภทหนึ่ง โดยทั้งหมด 13 สถานี จะทำการบันทึก
ผูใชบริการสถานีละ 60 คน ระยะเวลาตั้งแต 8.00 น . - 19.00 น . แบงเปนพฤติกรรมชวงเชา
ชวงสาย ชวงบาย และชวงเย็น ชวงละ 15 คนเฉลี่ยชั่วโมงละ 5 คน เพื่อนำไปสูการวิเคราะห
แนวทางการสรางความแตกตางของบริการเสริมที่จะตอบสนองตอความนิยมของผูใชบริการจริง
โดยชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินการของ
สถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะการเก็บขอมูลความนิยมของพฤติกรรมลูกคา จะหลีกเลี่ยงชวงเวลา
ที่มีอัตราการเขาใชบริการสถานีหนาแนนกวาปกติ (peak period) อาทิเชน ชวงเทศกาลวันหยุด

65
ติดตอกันมากกวา 4 วันขึ้นไป ทำใหเกิดปริมาณการเดินทางทองเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาเปน
จำนวนมาก ชวงเทศกาลดังกลาวมักเกิดขึ้นในชวงเดือนตุลาคม มกราคม และเมษายน เปนตน
ในชวงเดือนปกติจะแจกแจงเปนวันธรรมดาไดแก วันจันทร-วันศุกร เปนชวงที่มีปริมาณการจราจร
คงที่ จากกลุมลูกคาผูใชเสนทางประจำในพื้นที่เพื่อการสัญจรทั่วไป โดยวันหยุดสุดสัปดาหไดแก
วันเสาร - วันอาทิตย เปนชวงที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากกลุมลูกคาที่เดินทาง
ทองเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาใกลเคียงจากเมืองกรุงเทพ ฯ สูตางจังหวัด และทยอยเดินทางกลับ
เขาเมืองในเย็นวันอาทิตยหรือเชามืดวันจันทร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2552) ชวงเวลาที่มีอัตรา
การเขาใชบริการสถานีในวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) จึงมีความเหมาะสมในการเก็บขอมูล เพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนจากปริมาณลูกคาผูใชบริการสถานีอันจะแจกแจงเปนลูกคาขาจร และ
ขาประจำที่มีพฤติกรรมการใชเสนทางที่แตกตางกัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเดินทางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถานีเบื้องตนตลอดเสนทางใน
ชวงเดือนสิงหาคม ในวันอังคาร วันพุธและวันศุกร เมื่อจำแนกกลุมกรณีศึกษาผูประกอบการ
ในพื้นที่จำนวน 13 สถานี จึงเดินทางเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกอีกครั้งในชวงเดือนมีนาคม ในทุกวัน
อังคาร วันพุธและวันศุกร ชวงเวลา 8:00 - 19:00 น.
3.5 การวิเคราะหขอมูล
การสร า งเครื ่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตั ว แปรที ่ เ กี ่ ย วข อ ง โดยแบ ง ลั ก ษณะ
การเก็บขอมูลจากผูประกอบการในพื้นที่จริงเปนหลัก สวนของผูเชาชวงพื้นที่และผูใชบริการ
เปนสวนสนับสนุน และเครื่องมือหลัก ๆ ที่ใชวิเคราะห มีดังนี้
การวิเคราะหขอมูลครั้งที่ 1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวย
เครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการในพื้นที่เพื่อนำไปสูการวิเคราะหศักยภาพของ
ผูประกอบการในพื้นที่ ในการสรางความแตกตาง
โดยเรียบเรียงขอมูลเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูประกอบการ
(visions) กับปจจัยทรัพยากรการบริหารแลววิเคราะหกลยุทธที่เหมาะสมดวย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
(product life cycle) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวางชวงชีวิตผลิตภัณฑกับกลยุทธ
การดำเนินงานโดยผูบริหาร
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การวิเคราะหขอมูลครั้งที่ 2 แบบสำรวจกายภาพในพื้นที่และแบบสังเกตพฤติกรรม
ผูใชบริการ โดยบันทึกความนิยมของผูใชบริการตอบริการเสริมที่มีในแตละสถานี เพื่อนำไปสู
การวิเคราะหปจจัยในการพัฒนาดานกายภาพของบริการเสริมที่สัมพันธกับผูใชบริการ
โดยเรียบเรียงปจจัยทางกายภาพและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบริการเสริมที่
กอใหเกิดรายได กับบริการเสริมที่ไมกอใหเกิดรายได และวิเคราะหความสัมพันธของการใชงาน
องครวมและรูปแบบของการพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการในพื้นที่ที่สุด
ดวยการทำ mapping, diagram, รอยละสัดสวนพื้นที่ และสถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะหขอมูลครั้งที่ 3 จากการวิเคราะหขอมูลครั้งที่ 1 และ 2 นำผล
การวิเคราะหทั้งสองสวนระหวางกลยุทธของผูประกอบการ และความตองการในพื้นที่จริง
มาหารูปแบบการพัฒนากายภาพบริการเสริมเพื่อสรางความแตกตางที่เหมาะสมที่สุดในการ
ตอบสนองผูใชบริการ และการดำเนินงานของผูประกอบการ ซึ่งมีการตรวจสอบขอมูล โดยใช
เทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบ 3 เสา (triangulation technique) การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใชโดยการพรรณนาวิเคราะห (สุภางค
จันทวานิช, 2547) วิธีการตรวจสอบดังกลาวมักจะนิยมใชกับขอมูลเชิงคุณภาพ แบงได 4 ประเภท
ดังนี้
1) data triangulation คือการตรวจสอบวาขอมูลที่หามา สรุปมาเชื่อถือไดหรือไม
จากการที่ขอมูลมาจากหลาย ๆ แหลงที่มา นำมาเปรียบเทียบและเรียบเรียงกันวาตรงกันหรือไม
มีขอขัดแยงอะไรกันหรือไม ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมกับการนำไปใชใน case study
2) theory triangulation หมายถึง การใชมุมมองของทฤษฎีตาง ๆ มาพิจารณาขอมูล
ชุดเดียวกัน
3) methodological triangulation หมายถึงการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาจากการ
เก็บขอมูลหลายวิธีการ
4) Investigator triangulation เปนการตรวจสอบตัวนักวิจัยดวยกันเองโดยการให
ผูวิจัยหลายคนออกไปหาขอมูล ภายใตสภาวะเดียวกัน แลวเอามารวบรวมดูวาแตละคนไดขอมูล
เหมือนและตางกันอยางไร
ซึ่งในงานวิจัยดังกลาวใชวิธีการตามประเภทที่ 3 (methodological triangulation) คือ
เปรียบเทียบขอมูลที่มาจากการเก็บหลายวิธีการ เชื่อมโยงหาความเที่ยงตรง และเหมาะสม
ระหวางขอมูลสัมถาษณ ขอมูลสังเกตพฤติกรรม และขอมูลผังกายภาพพ้ืนที่ดังภาพที่ 3.1 ซึ่ง
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ถาหากขอมูลจากปจจัยทั้ง 3 สวนไมสอดคลองกันสถานีนั้นจะมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาใน
การพัฒนาบริการเสริมและการบริหารจัดการที่มีปญหาเชิงผลประกอบการ
ภาพที่ 3.1
ปจจัยที่มีการวิเคราะหเชื่อมโยงดวยเทคนิค 3 เสา

หมายเหตุ: จัดทำโดยผูวิจัย.

