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กลุ่มธุรกิจการตลาด
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
การได้รับรางวัล TQC ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจ
ของพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจปรับเปลี่ยนและ
ผลักดันให้กลุ่มธุรกิจการตลาด พัฒนาองค์กรตาม
แนวทาง TQA ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีจุดประสงค์
เพื่อท�ำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปอย่าง
ยั่งยืน และทางกลุ่มธุรกิจฯ จะน�ำรายงานป้อนกลับ
จากผู้ตรวจประเมิน มาปรับปรุงองค์กรต่อไป เพื่อ
เติ ม เต็ ม ประสบการณ์ ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ
ในสถานีบริการน�้ำมัน “บางจาก” รวมถึงกิจการและ
บริการอื่นๆ และมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ที่ดี
ในการบริการ และมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนต่อไป

คุ ณ สมชั ย เตชะวณิ ช
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ก ารตลาด
และรองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
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ลั ก ษณะองค์ ก ร
กลุม่ ธุรกิจการตลาด (MKBG) จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดูแลรับผิดชอบธุรกิจการพัฒนา
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเชือ้ เพลิงผ่านสถานีบริการ ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก
ของ MKBG มากกว่า 95% ของรายได้ทงั้ หมด นอกจากนี้ MKBG ยังมุง่ มัน่
ในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลกู ค้าและสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของสังคม
ภายใต้วิสัยทัศน์ Evolving Greenovative Experience ผ่านกลไกการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เริม่ ตัง้ แต่ 1) การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์
ทีต่ รงความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) การบริหารคลังและ
ขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง ให้มคี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 3) การพัฒนา
พันธมิตร ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการสถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น (Dealers)
ผู้ประกอบการธุรกิจนอนออยล์ (Non-Oil) และพันธมิตรอื่นๆ ในสถานี
บริการน�้ ำ มันให้มกี ารด�ำเนินการทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร
ยกระดับเครือข่ายอุปทานในการให้จำ� หน่ายน�ำ้ มัน 4) การบริหารกระบวนการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ส่งมอบบริการที่
ตรงกับความคาดหวังลูกค้าด้วยสถานีบริการมากกว่า 1,200 แห่ง ทัว่ ประเทศ

สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งาน
ภายใต้วิสัยทัศน์ Evolving Greenovative Experience MKBG ด�ำเนิน
ธุรกิจที่มงุ่ เน้นการให้ความส�ำคัญกับ 3 มิตสิ ำ� คัญคือ 1) Green Experience
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ ก ารที่ เหนือความคาดหวังของลูกค้าพร้อม
ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน
การเป็นสถานีบริการอันดับหนึง่ ในใจของลูกค้า 2) Green Innovation
แสวงหาและพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ให้ ลู ก ค้ า และธุรกิจ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบายของลูกค้า 3) Green Sustainability
การสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนส�ำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
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ความท้ า ทายส� ำ คั ญ
ที่ อ งค์ ก รเผชิ ญ
ธุรกิจการจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการเผชิญความท้าทาย
หลายด้าน โดย MKBG วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
เป็นปัจจัยน�ำเข้าในกระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กรและก�ำหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อาทิเช่น
นโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมพลังงานทดแทนชนิดใหม่ๆ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เช่น EV Car,
Solar Rooftop, Energy Storage
ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียที่เปลี่ยนแปลงไป
การแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงขึ้น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก (Mega Trends) เช่น
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่รุนแรงขึ้น, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่สังคมสูงอายุ
Digital Revolution ทีเ่ ข้ามาเปลีย่ นวิถชี วี ติ กระบวนการ หรือวิธกี าร
จัดการเรือ่ งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ความผันผวนของต้นทุนราคาน�้ำมันในตลาดโลก

การน� ำ องค์ ก ร
MKBG ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก เช่น ผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา
ทิศทางของธุรกิจ ความคาดหวังของพนักงาน ความรู้ขององค์กร
ความต้องการของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย ความคาดหวังลูกค้า ทิศทางและ
แนวโน้มของสถานการณ์และความเสีย่ งด้านต่างๆ ทัง้ ด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการก�ำหนดกลยุทธ์ และก�ำหนดเป็นเป้าหมาย
ทิศทางกลุ่มธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการต่อไป อีกทั้ง
มีการกระบวนการในการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จเป็นประจ�ำทุกปี
ที่ผ่านมาผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง มอบประสบการณ์
การใช้บริการที่ตรงความคาดหวังของลูกค้า ผ่านการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดคุณภาพสูง ด้วยการการผลักดันการจ�ำหน่าย
พลังงานทดแทน ที่ช่วยลดการปล่อย CO2 จากการเผาไหม้ต่อลิตร
สูงทีส่ ดุ ไปพร้อมกับการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันส�ำปะหลัง
และ ปาล์มน�้ำมัน และยังได้สร้างความมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าผ่านการพัฒนา Mobile Application
Feature “ต้นไม้ ข องคุ ณ ” เพื่ อ ผลั ก ดั น การเติ ม เชื้ อ เพลิ ง ที่ ดี
ต่ อ สิ่ ง แวดล้อม ที่แสดงค่า CO2 ที่ลดได้จากพฤติกรรมการเติมน�้ำมัน
พลังงานทดแทนของลูกค้า
โดยน�ำมาเป็นคะแนนส�ำหรับกิจกรรม
พิเศษ เช่น ชวนลูกค้ามาจัดแรลลี่ปลูกป่า นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการ
น� ำ สิ น ค้ า ชุ ม ชนสิ น ค้ า เกษตรล้นตลาดมาจัดรายการส่งเสริมการขาย

ให้กับลูกค้าที่มาเติมน�้ำมัน ในสถานีบริการ ช่วยกระจายรายได้และยัง
เป็นการโปรโมทสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ ง หรือโครงการรักษ์ปันสุข
ที่สร้างความรับผิดชอบในฐานะผู้สร้างขยะพลาสติ ก จากการแจกน�้ ำ
รั บ บริ จ าคขวดน�้ ำ PET มารีไซเคิล และผลักดันพันธมิตรนอนออย์
ในสถานีบริการน�้ำมันช่วยลดการใช้ ข ยะพลาสติ ก เช่น การใช้
Bio Packaging ของร้านอินทนิล
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กลยุ ท ธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปรับแผน Action Plan และ Resource
Allocation ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
อย่างพลิกโฉม เช่น สถานการณ์ที่ภาครัฐออกนโยบายการสนับสนุน
การจ�ำหน่าย B20 และ B10 ท�ำให้ MKBG ด�ำเนินการปรับแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันดีเซล B20 ได้อย่างทันท่วงที จึงได้พัฒนาน�้ำมัน
Hi-Diesel B20S เป็นผู้ค้ารายแรกในไทยที่ใส่สารเพิ่มคุณภาพน�้ำมัน
ท�ำให้เครื่องยนต์ท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือการสร้างนวัตกรรม
ระบบรับช�ำระค่าสินค้าและบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bangchak
Digital Payment) ลดการสัมผัส ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ช่วงโควิด-19 อย่างทันท่วงที เป็นต้น

MKBG ออกแบบกระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์ไว้ 3 ระดับซึ่งแต่ละระดับ
ต้องการข้อมูลป้อนเข้า เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการสังเคราะห์
กลยุทธ์และผูม้ สี ว่ นร่วมทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยการจัดท�ำกลยุทธ์ทงั้ 3 ระดับ
ประกอบด้วย 1) ระดับ Business Unit (BU) เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ที่ ใช้
2) ระดับ Tactical Plan (TP) คือกระบวนการสังเคราะห์แผนระยะยาว
5 ปี เพือ่ สนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และมีการพิจารณาทบทวน
ทุกปีให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก 3) ระดับ Action Plan (AP)
แผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ 1 ปี เป็นการวางแผนปฏิบตั งิ านของกระบวนการที่
สนับสนุนเพื่อบรรลุตามเป้าหมายในปีนั้นๆ และในระหว่างปีจ ะมี
การติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของ MKBG
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ลู ก ค้ า
MKBG ให้ความส�ำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
โดยจ�ำแนกกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อใช้ในการก�ำหนด
แนวทางการออกแบบข้อก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ แนวทาง
การบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า ให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ของพฤติกรรม และ Lifestyle เช่น
ลูกค้ากลุ ่ ม Urban Lifestyle ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในพื้นที่ที่มีการ
เจริญเติบโตสูง ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลสิง่ แวดล้อม การบริการที่รวดเร็ว
ท�ำให้ MKBG พัฒนาผลิตภัณฑ์คณุ ภาพสูง เช่น น�้ำมัน E20S และ น�ำ้ มัน
Hi- Premium Diesel S มาตรฐานยูโร 5 หรือการพัฒนาสิทธิประโยชน์
ผ่านโปรแกรมสมาชิกบางจาก ในกลุม่ Lifestyle เช่น ส่วนลดร้านค้าพันธมิตร
หรือการพัฒนา Digital Payments เพือ่ ลดระยะเวลาในการบริการ เป็นต้น

MKBG ก�ำหนดวิธกี ารรับฟัง ปฏิสมั พันธ์ สังเกตลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปแบบการสื่อสาร ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลป้อนเข้าในกระบวนการน�ำองค์กร ก�ำหนดกลยุทธ์ตาม การปรับปรุง
กระบวนการ ด้วยช่องทางการรับฟังความคาดหวังของลูกค้า Voice of
Customers (VOC) ซึ่งอยู่ทั้งในรูปแบบลูกค้าสื่อสารมายังองค์กร เช่น
การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center/Hotline)
การแสดงความคิดเห็นในการวิจัย และลู ก ค้ า ไม่ ไ ด้ สื่ อ สารมายั ง
องค์กรโดยตรง เช่น การท�ำ Environmental Scanning เพือ่ คาดการณ์
การใช้น�้ำมันในอุตสาหกรรม พฤติกรรมการใช้บริการ การใช้ระบบ
Social Monitoring ติดตามการแสดงความคิดเห็นในสื่อสาธารณะ
ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

ลูกค้ากลุ่ม Upcountry Lifestyle ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นต่างจังหวัด
มีแน้วโน้มการใช้น�้ำมันดีเซลมากกว่า เน้นความคุ้มค่า ท�ำให้ MKBG
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันดีเซลที่มีความคุ้มค่า เช่น น�้ำมันดีเซล B20 และ B10
รวมถึงพัฒนาสถานีบริการน�้ำมันที่เหมาะกับลักษณะรถยนต์ของลูกค้า
เช่น สถานีบริการส�ำหรับรถขนาดใหญ่

โดย MKBG มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั กิ าร ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ
น�ำเสนอแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน มีการก�ำหนดเป้าหมายระยะเวลา
ในการติดตามปัญหาและปิดเรื่องภายใน 2 วันท�ำการหลังจากรับเรื่อง
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมา และมีการประเมินความพึงพอใจ
ลูกค้า หลังจากได้รับการแก้ไขข้อร้องเรียน

Consumer
Complaint
1.
VOC
Social
Monitoring

CRM
System
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การปฏิ บั ติ ก าร
MKBG มีระบบการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานผนวกกับหลักการ
PDCA เป็นพื้นฐานส�ำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลการด�ำเนินการ
นอกจากนั้ น องค์ ก รยั ง ได้ ห าโอกาสปรั บ ปรุ ง เที ย บเคี ย งจากระบบ
มาตรฐานทีเ่ ป็นสากล เช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ ง ชาติ (TQA) เป็นต้น
ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีความผันผวน MKBG ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเน้นการลดต้นทุนในกระบวนการให้ได้
สูงสุดผ่านแนวคิด Business Process Redesign โดยก�ำหนดให้การ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลการด� ำ เนิ น การของ
พนักงานทุกระดับ เชื่อมโยงกับการประเมินผลงานประจ�ำปี ท�ำให้
สามารถลดตุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนที่ซำ�้ ซ้อน

เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ MKBG
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น การด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
ของระบบสารสนเทศและด้านไซเบอร์ เพื่อรักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้าและองค์กร รวมไปถึง ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย
สิง่ แวดล้อม และพลังงาน ครอบคลุมความปลอดภัยในพื้นที่คลังน�้ำมัน
และการขนส่งตามมาตรฐาน ISO 45001:2018, ISO 14001:2015
และ ISO 50001:2018 และความปลอดภัยในสถานีบริการน�ำ้ มัน ตัง้ แต่
การออกแบบก่อสร้างสถานีบริการที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมาย
จนถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการสถานีบริก ารของผู ้ ป ระกอบการ
และการซ้ อ มแผนฉุกเฉินเพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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กลุม่ ธุรกิจการตลาด
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
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