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การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจ จัย ที่มีผ ลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย 2)
เพื่ อศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดของผูบ ริโ ภคที่ตัด สิน ใจเลือกซื้ อน้ํามัน เครื่อ ง
รถยนตประเภทสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมผูขับขี่รถยนตประเภท
สวนบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดสุโขทัย โดยการสุมตัวอยาง จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวา ผูขับขี่รถยนตประเภทสวนบุคคล สวนมากเปนเพศหญิง อายุ
20-29 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,00125,000 บาท
ผลการวิจัยพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องของ
ผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคล พบวาอยูในระดับมาก ไดแก เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ยี่หอ
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ที่ตัดสินใจซื้อ แหลงซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง คุณสมบัติของน้ํามันเครื่อง และขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ผลการวิจัย ปจ จัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชน้ํามัน เครื่อง
รถยนตประเภทสวนบุคคล พบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตาง มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แก เพศ ระดับ การศึก ษาและรายได เฉลี่ย ตอเดือ น ที่
แตกตาง มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรม, การตัดสินใจ, ผลิตภัณฑ

Abstract
This purpose research aims to 1)Study behavioral and factors affecting
to decision buying of personal car engine lubricator in Sukhothai province 2)
Study marketing mix of consumer decision to purchase oil personal cars. The
population of province of research includes incorporation of individual
motorists in province. The sample size is 384. The statistics used in data
analysis were percentage, mean and standard deviation and hypothesis testing.
The results showed motorists personal cars that most were female,
aged 20-29 years of undergraduate study employed and average monthly
income 10001-25000 baht.
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The research behavioral and factors affecting to decision buying of
personal car engine lubricator found that high level, include reason
purchasing decisions, brand of decision, source buy oil products, property of
lubricator and Information of products.
From the research factor marketing mix that affects the selection
lubricator personal cars, found at high level, include products, price,
distribution channel marketing and promotion.
Hypothesis found
1. Personal factors such as gender, age and education level, the
behavior to decision buying of personal car engine lubricator was different at
level significant 0.05
2. Personal factors such as gender, education and income per
month of different factors affecting the market of consumers who decide
factors affecting to decision buying of personal car engine lubricator was
different at level significant 0.05
Keywords : Behavior, Decision Making, Product
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พลังงานซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตความเปนอยูและวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เปน
ปจจัยสําคัญที่นํามาใชในการดํารงชีวิต ถาปราศจากพลังงานเราคงไมสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางสะดวกสบายเหมือนเชนทุกวันนี้ พลังงานที่มนุษยนํามาใชในยุคแรกๆ ไดแก พลังงาน
จากแรงงานมนุษยและสัตว ตอมามนุษยรูจักนําเอาพลังงานที่ไดจากธรรมชาติมาพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูใหดีขึ้น เชน พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานที่ไดจากการเผาไหมของฟน
และถ า นหิ น ลั ก ษณะการใช มิ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบอะไรมากนั ก ด ว ย
วิวัฒนาการทางดานวิชาการในสมัยตอมา มนุษยเราสามารถคนควานําเอาพลังงานในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่สะดวกกวาและมีประโยชนมากกวามาใชมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปโตรเลีย ม
น้ํามั นและกา ซ ซึ่ งเปน พลั งงานที่ มนุ ษยนํามาใชมากที่สุดในปจ จุบัน ปโ ตรเลีย มจึงมีสว น
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยเรา ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม มนุษย
ตองใชพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรเครื่องยนตใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจาก
เดิมที่เราเคยใชเครื่องจักรไอน้ํา ซึ่งเปนเครื่องยนตสันดาปภายนอก ขับเคลื่อนขบวนรถไฟไป
ยังเมื องตาง ๆ ดวยความเร็ว ที่จํากัด เมื่อมนุษยไดประดิษฐเครื่องยนตสันดาปภายในที่มี
พลังงานสูงกวาและใชพลังงานที่สะอาดกวา เชน น้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นมาทดแทนพลังงานจาก
ผลิตภัณฑน้ํามันจึงมีบทบาทโดยตรงที่สําคัญยิ่งตอการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศ เพราะใหพลังงานขับเคลื่อนไดดีกวาพลังงานอยางอื่น ปริมาณการใชน้ํามันก็เริ่มขยับ
ตัวสูงขึ้น ยิ่งในปจจุบันที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาเสรี ยิ่งตองเรงใหภาคการขนสง
เขมแข็งขึ้นเพื่อสนองตอบความเคลื่อนยายสินคาและบุคคลในยุคเสรีไรพรมแดนใหมีความ
สะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้น (ธนวรรณ แสงสุวรรณ. 2547: 14)
ในบรรดาอุตสาหกรรมน้ํามันทั่วโลก น้ํามันเชื้อเพลิงเปนอุตสาหกรรมที่มีความ
เกี่ยวพันกับนานาประเทศมากที่สุด เพราะน้ํามันเปนเชื้อเพลิงที่มีความตองการใชสูงกวา
พลังงานชนิดอื่น ๆ จึงมีบทบาทตอการดํารงชีวิตมนุษย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ทั้งยังถูกใชเปนเครื่องมือในการตอรองทางเศรษฐกิจ
และการเมือง อยางไรก็ดี น้ํามันดิบจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นตอเมื่อผานกระบวนการผลิตที่แยกสวน
ออกเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะแตกตางกันออกไปไมวา
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จะเปนน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันอากาศยาน น้ํามันกาด และน้ํามันเตา ดวยเหตุนี้
น้ํามันดิบแตละชนิดจะแตกตางกันไปตามคุณภาพของน้ํามันชนิดนั้นๆ เชน น้ํามันดิบชนิด
เบา เมื่อผานกระบวนการกลั่นแลวใหชนิดน้ํามันสําเร็จรูปตรงตามตองการของตลาด อาทิ
น้ํามันเบนซินหรือน้ํามันดีเซลในปริมาณมากนอยตางกัน และน้ํามันดิบที่มีปริมาณกํามะถัน
สูงหรือต่ํา จะมีราคาการซื้อขายที่แตกตางกันไป (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2551: 1)
ปริมาณความตองการใชน้ํามันในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะที่
มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง และธุรกิจน้ํามันหลอลื่นเปนธุรกิจหนึ่งที่ผูคาน้ํามันปจจุบัน
ตางใหความสนใจมากขึ้น เนื่องจากตนทุนน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นทําให
มีกําไรจากการจําหนายน้ํามันนอย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีธุรกิจเสริมเพิ่มรายไดใหกับบริษัท
กอปรกั บ ธุ ร กิ จ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น มี ค า การตลาดสู งกว าน้ํ า มัน ประเภทอื่ น และมี บ ทบาทต อ
อุตสาหกรรมตางๆมาก ซึ่งหนาที่ของน้ํามันหลอลื่นโดยทั่วไป ไดแก การใหหลอลื่น เพื่อลด
แรงเสีย ดทาน ปองกัน การสึกหรอ รักษาความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรก กระจายเขมา
ระบายความรอน เพื่อปองกันการเชื่อมติดกันของชิ้นสวน ปองกันการรั่วซึมของกาซจากการ
เผาไหมเพื่อใหกําลังเครื่องยนตไมตก ชวยถายทอดกําลังของเครื่องจักร เครื่องยนตใน
อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมขนสง และยานยนต และสถานการณตลาดคาปลีกน้ํามัน
ในหลายปที่ผานมา ปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ การขยายตัวของ
ปริมาณยานยนตและความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีมากขึ้น แมจะไดรับผลกระทบบาง
จากปญหาการขาดแคลนแหลงน้ํามันดิบและความผันผวนของราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
มากตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก แตรัฐบาลไดพยายามตรึงราคาขายปลีกน้ํามันไว เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจมากนัก (เกตุวดี โรจนสัญญากุล. 2544:
61)
จากที่ ก ล า วมาข า งต น เห็ น ได ว า สภาพการแข ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น
เครื่องยนตมีความรุนแรงยิ่งขึ้น และความตองการใชน้ํามันก็มีมากขึ้นตามสภาพการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย สวน
กลยุทธทางการตลาดที่ผูประกอบการน้ํามันเครื่อง นํามาใชประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับการตอบสนองของผูบริโภค ซึ่งจะมีการผันแปรไปตามสภาวะแวดลอมตางๆ

232

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

ทั้ ง ป จ จั ย ภายนอกและป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู บ ริ โ ภค รวมทั้ ง สภาพแวดล อ มและทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในปจจุบัน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนตอง
ศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง ซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางใหผูประกอบการในการวางแผนการตลาดและปรับปรุงกลยุทธทางการแขงขัน
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภค โดยในที่ นี้ จ ะทํ า การศึ ก ษาเฉพาะตลาดผู ใ ช
ผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องสําหรับกลุมรถยนตประเภทสวนบุคคล ซึ่งไดแก น้ํามันเครื่องสําหรับ
รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนตดีเซล เนื่องจากเปนกลุมที่มีสวนแบงตลาดมาก
ที่สุดในตลาดน้ํามันหลอลื่นทั้งหมด ซึ่งโอกาสทางการเติบโตทางการตลาดสามารถดูไดจาก
การจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลที่มีอัตราการใชรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อศึกษาพฤติ กรรมและปจ จัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย

3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเลือกซื้อ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย แตกตางกัน
3.2 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง มีผลตอปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย แตกตางกัน

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงวิจัยพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิ ต ภั ณฑ น้ํ า มั น เครื่ องรถยนต ป ระเภทสว นบุคคลในเขตจังหวัดสุโ ขทัย ภายใตขอบเขต
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เนื้ อหา 5 ด า น ได แก เหตุ ผ ลในการตั ด สิน ใจซื้อ ยี่ห อที่ตัด สิน ใจซื้อ แหลง ซื้อผลิ ตภัณ ฑ
น้ํามันเครื่อง คุณสมบัติของน้ํามันเครื่อง และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และเนื้อหา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานสงเสริมการตลาด
4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
4.2.1 ประชากร ไดแก ผูขับขี่รถยนตนั่งประเภทสวนบุคคล ซึ่งอาจจะเปน
เจาของผูครอบครองรถหรือไมใชเจาของผูครอบครองรถยนต และรถจดทะเบียนประเภท
สวนบุคคลในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 106,753 คน
4.2.2 กลุมตัวอยาง ดวยการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ ไดแก บริเวณลานจอด
รถในหางบิ๊กซี บริเวณหางโลตัส และบริเวณลานจอดรถในหนวยงานราชการของจังหวัด
สุโขทัย จากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเปรียบเทียบของ Krejcie R.V and
Morgan D.W. ไดจํานวน 384 ตัวอยาง
4.3 ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรตนและตัวแปรตาม มีรายละเอียด
ดังนี้
4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก กลุมผูขับขี่รถยนต
นั่งประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก พฤติกรรมและปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัด
สุโขทัย ประกอบดวย เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ยี่หอที่ตัดสินใจซื้อ แหลงซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันเครื่อง คุณสมบัติของน้ํามันเครื่อง และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2557 ถึง
พฤษภาคม 2557
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5. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานสงเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง
รถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัด
สุโขทัย
1. เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
2. ยี่หอที่ตัดสินใจซื้อ
3. แหลงซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง
4. คุณสมบัติของน้ํามันเครื่อง
5. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

6. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
6.1 ไดทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย
6.2 ไดทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย

7. วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมวางแผนการดําเนินงาน
ขั้ น ตอนนี้ ผู ศึก ษาได ศึ กษาแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วกั บ
พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องรถยนตประเภท
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สวนบุคคล โดยกําหนดจากวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิจัย นิยามศัพทเฉพาะ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประชากรและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงาน
สร า งเครื่ อ งมื อ โดยนํ า แบบสอบถาม ที่ ผู วิ จั ย ให ผู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท า น
ตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนา นํามาหาคาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) และ
หาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) อย า งครบถว นและนํา ไปเก็บ ข อมูล เพื่อ วิเคราะห สรุป ผล
อภิปรายผล และเสนอแนะตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ตอนการจั ด ทําการรายผลการวิจัย จากการสรุ ป ผลการวิจั ย
อภิปรายผลและการจัดทําขอเสนอแนะ และการจัดพิมพรูปเลม

8. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดใชแบบสอบถามซึ่งมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคล
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย
การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดโครงรางแบบสอบถามและ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามตามประเด็นที่สําคัญของความมุงหมาย ที่ตองการวัด
2. นําเครื่องมือวัดที่พัฒนาและสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจานวน 3 ทานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยกําหนดวาคาแตละขอตองมากกวา 0.5 และดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
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3. นําเครื่องมือวัดที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง
ที่ไมใชกลุมประชากรในการศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อตรวจคุณภาพของเครื่องมือ โดยการ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคลอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่งในการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดคาความ
เชื่อมั่น .9254

9. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 384 ชุด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แจกแบบสอบถามและชี้แจง พรอมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอยาง
ถูกตองใหผูตอบแบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้ง
นี้
2. เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถามด ว ยตนเอง ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ พฤษภาคม 2557
3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ ดูความถูกตองและนับจํานวนใหเทากับจํานวน
กลุ มตั ว อย า ง กรณี ที่แ บบสอบถามไม ค รบถ ว นหรื อไมส มบูร ณ ผู วิ จัย ได ดํ าเนิ น การแจก
แบบสอบถามใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
4. นําแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ

10. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห
และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยนําแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวนมา
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วิเคราะหขอมูลและแปลความหมายจากคาเฉลี่ย โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยแบง
ออกเปน 5 ระดับดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความวา มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความวา มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ มาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความวา มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความวา มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความวา มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ นอยที่สุด

11. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนมากเปนเพศหญิง อายุ 20-29 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-25,000 บาท
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคล พบวาอยูในระดับมาก ไดแก
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ยี่หอที่ตัดสินใจซื้อ แหลงซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง คุณสมบัติของ
น้ํามันเครื่อง และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห ขอมู ล เกี่ ย วกับ ปจ จัย สว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลตอการ
เลือกใชผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคล ในเขตจังหวัดสุโขทัย ผล
จากการศึกษาพบวา
ด า นผลิ ตภั ณฑ โ ดยรวมอยู ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ส ว น
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคล
อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ข อ ได แ ก คุ ณ ภาพของน้ํ า มั น เครื่ อ ง ระดั บ ความหลากหลายของ
น้ํามันเครื่อง ตรายี่หอของน้ํามันเครื่อง ความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ และรูปแบบ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑมีความสวยงาม และอยูในระดับมาก ไดแก ฉลากสินคามีความ
ชัดเจน ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวนบุคคล อยูใน
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ระดับมากทุกขอ ไดแก ราคาจูงใจใหสามารถเลือกใชซื้อไดทันที ราคาผลิตภัณฑถูกกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับยี่หออื่นในทองตลาด มีสวนลดดานราคาของสินคา และราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภท
สวนบุคคล อยูในระดับมาก ไดแก สถานที่จัดจําหนายสินคามีความสะอาด ผูขาย (รานคา)
สามารถตอบข อซั กถามเมื่ อมี ขอสงสั ย ในตัว ผลิตภัณฑไดอย างชัดเจน สามารถซื้อสิน ค า
โดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย สถานที่จัดจําหนายสินคามีความนาเชื่อถือ สามารถหา
ซื้อผลิตภัณฑไดสะดวก สถานที่จัดจําหนายสะดวกตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ และสามารถซื้อ
สินคาทางอินเตอรเน็ต
ดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชน้ํามันเครื่องของผูใชรถยนตประเภทสวน
บุคคล อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก มีการแถมสินคา มีการใชดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เปนพรีเซ็นเตอร มีการจัดซุมแสดงผลิตภัณฑในงานตางๆ เชน มอเตอรโชว มีการแลกรับของ
รางวัล มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ มีโบวชัวรแนะนําสินคา มีพนักงานขาย แนะนํา ณ
จุดขาย และมีการแจกตัวอยางสินคาใหทดลองใช
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชรถยนตที่มีผลตอการเลือก
ซื้ อน้ํ ามั น เครื่ องรถยนต ป ระเภทส ว นบุ ค คล อยูใ นระดับ มาก ไดแก ดา นผลิตภั ณฑ ดา น
ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด และดานราคา

12. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผูวิจัยยังพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. ผลการวิจัยพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคล ในเขตจังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ยี่หอที่ตัดสินใจซื้อ แหลงซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง คุณสมบัติของ
น้ํามันเครื่อง และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะผูบริโภคมีความตองการใน
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การบริโภคสินคาและบริการอยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดใน
เรื่องของทรัพยากร ผูบริโภคจะมีการลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึง
อรรถประโยชนสูงสุดที่ตนจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรวัฒน กําเนิดแกว (2548)
ไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชน้ํามันหลอลื่นกึ่งสังเคราะหของเจาของรถยนตนั่งสวน
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชน้ํามันหลอลื่นธรรมดามา
เปนน้ํามันหลอลื่นกึ่งสังเคราะห การตัดสินใจเปลี่ยนมาใชน้ํามันหลอลื่นกึ่งสังเคราะหของ
เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิดจากการรับทราบคุณสมบัติที่เหนือกวาหลายประการของ
น้ํามันหลอลื่นกึ่งสังเคราะห ตลอดจนปจจัยเสริมจากคําแนะนําของบุคคลที่มีความรูดาน
เครื่ อ งยนต ในศู น ย บ ริ การรถยนต ห รื อ ชางยนตผู ชํานาญการ รวมทั้ งแหลงซื้ อผลิ ตภัณ ฑ
น้ํามันเครื่อง คุณสมบัติของน้ํามันเครื่อง และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2. ผลการวิ จั ย ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดของผู บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคล ในเขตจังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาดและ
ด า นราคา อาจเป น เพราะ ส ว นประสมทางการตลาดเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการ
ดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวน
ประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐวุฒิ อุทัยศรี (2549) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นรถจักรยานยนตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย สงเสริมผลิตภัณฑ
และการประชาสั ม พั น ธ ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร และยังพบวา ดานราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและ
มักจะเปลี่ยนทุกๆ 3-4 เดือน เลือกเปลี่ยนที่สถานีบริการน้ํามันในวันจันทร-ศุกร โดยสวน
ใหญจะตัดสินใจซื้อเองและมักจะซื้อยี่หอเดิมอยูเปนประจํา
3. ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูใชรถยนตที่มีผลตอการเลือกซื้อน้ํามันเครื่อง
รถยนตประเภทสวนบุคคล ในเขตจังหวัดสุโขทัย อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด และดานราคา อาจเปนเพราะ ผูใชรถยนต
สวนใหญมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ และจงรักภักดีตอตราสินคา ปจจัยดานผลิตภัณฑเปน
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สิ่ งสํ า คั ญ ในการตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ ซึ่ งสอดคลอ งกับ งานวิจั ย ของ เกตุ ว ดี โรจนสั ญ ญากุ ล
(2544) ได ทํา การศึ กษาเรื่ องโครงสร า งตลาดและปจ จัย ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้ อ
น้ํามันหลอลื่นสําหรับยานยนต ผลการศึกษาพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งสถานี
บริการน้ํามันเปนชองทางที่ไดรับความนิยมสูงสุด สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธพบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานะทางสั งคม อาชีพ รายได ส ว นบุ คคลตอเดือน ความรูดานเครื่องยนต ความรูดาน
น้ํามันหลอลื่น และกลุมอางอิง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
ได แ ก ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได ส ว นบุค คลต อเดื อ น อายุ ข องรถยนต ความรู ด า น
เครื่องยนต ความรูดานน้ํามันหลอลื่น สถานที่ในการซื้อและสถานที่ในการเปลี่ยนถาย ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการเลือกตราผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น ไดแก เพศ สถานที่
ในการซื้อ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการเลือกตราผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น
ไดแก เพศ สถานที่ในการซื้อ กลุมอางอิง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการเลือก
ซื้อยี่หอผลิตภัณฑเดิมในครั้งตอไป ไดแก ระดับการศึกษา รายไดสวนบุคคลตอเดือน
4. ผลการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน พบวา
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตาง มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคล ในเขตจังหวัดสุโขทัย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกตุวดี
โรจน สั ญ ญากุ ล (2544) ได ทํ า การศึ กษาเรื่ อ งโครงสร า งตลาดและป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการซื้อน้ํามันหลอลื่นสําหรับยานยนต ผลการศึกษาพบวา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ซึ่งสถานีบริการน้ํามันเปนชองทางที่ไดรับความนิยมสูงสุด สําหรับการวิเคราะห
ความสัมพันธพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน ความรูดานเครื่องยนต
ความรูดานน้ํามันหลอลื่น และกลุมอางอิง แตกตางกัน
2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่ แ ตกต า ง มี ผ ลต อ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดของผู บ ริ โ ภคที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
น้ํามันเครื่องรถยนตประเภทสวนบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ เกลี้ยงประดิษฐ (2550) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสวน
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ประสมทางการตลาดของน้ํามันหลอลื่น PTT 4T Challenger ตามความคิดเห็นของผูบริโภค
พบวา เลือกซื้อน้ํามันหลอลื่นจากคุณภาพของผลิตภัณฑโดยผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมากที่สุดคือ เพศ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ที่แตกตางกัน และจากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคตอสวนผสมการตลาด
ของผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น PTT 4T Challenger พบวา ในดานผลิตภัณฑผูบริโภคยังไม
แนใจคุณภาพของผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น PTT 4T Challenger ทั้งๆ ที่ผูบริโภคสวนใหญ
รูจักผลิตภัณฑเปนอยางดีและในดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายผูบริโภคไมแนใจวา
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น PTT 4T Challenger มีวางจําหนายในศูนยบริการรถจักรยานยนต
3) ปจ จั ย สว นบุ คคล ไดแก ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย ตอ
เดือน ที่แตกตาง มีความพึงพอใจของผูใชรถยนตที่มีตอเลือกซื้อน้ํามันเครื่องรถยนตประเภท
สวนบุคคล ในเขตจังหวัดสุโขทัย ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
สงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพรัช วิริยะลัพภะ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผู
มาใชบริการสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศึกษาเฉพาะกรณี สถานี
บริการน้ํามันเครื่องหมายการคา ปตท. ผลการศึกษาพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทุกดาน ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งสถานี ปตท. ที่ใหบริการน้ํามันเปนชองทางที่
ได รั บ ความนิ ย มสู งสุ ด ป จ จั ย ที่ มีความสัมพั น ธกับ ความพึงพอใจการเลือกตราผลิตภัณ ฑ
น้ํามันหลอลื่น ไดแก เพศ สถานที่ในการซื้อ กลุมอางอิง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจการเลือกซื้อยี่หอผลิตภัณฑเดิมในครั้งตอไป ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวน
บุคคลตอเดือน

13. ขอเสนอแนะเพื่อการประยุกตใช
ดานผลิตภัณฑ
1. บริษัทผูผลิตน้ํามันเครื่องควรใหความสําคัญในการควบคุมและรักษาคุณภาพ
ของน้ํามันเครื่องใหไดมาตรฐานที่กําหนด เพราะผูใชรถยนตยอมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
เครื่องยนตคอนขางมาก จากการเลือกใชน้ํามันเครื่อง เนื่องจากรถยนตเปนสินคาที่มีราคา
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แพงและมีคาใชจายสูงในการบํารุงรักษา หากตองมีการซอมแซมอันเกิดจากความเสียหาย
ของการใชน้ํามันเครื่องที่ไมมีคุณภาพ ทางผูผลิตจึงจําเปนตองใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพ
ของน้ํามันเครื่องเปนอันดับแรก
2. บริษัทผูผลิตน้ํามันตองนําน้ํามันเครื่องไปขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
กอนนําไปจําหนาย เพราะเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในเรื่องคุณภาพของน้ํามัน
และเปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
3. บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น เครื่ อ งควรปรั บ ปรุ ง ฉลากสิ น ค า ให ชั ด เจน โดยระบุ
รายละเอียดของน้ํามันเครื่องและประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องใหครบถวนและชัดเจน เพื่อ
เป น การบอกข อมู ล ของผลิ ตภั ณฑ ให ลู กคาทราบกอนการตัดสิน ใจเลือกซื้อไปใชไดอยาง
ถูกตองตรงตามความตองการ
4. บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น เครื่ อ งควรจั ด การบริ ห ารตราสิ น ค า ให เ ป น ที่ รู จั ก ของ
กลุ ม เป า หมาย เพราะลู ก ค า มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ ตราสิ น ค า มาก ดั ง นั้ น บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต
น้ํามันเครื่องควรตองใชเครื่องมือทางการตลาดในการเสริมสรางตรายี่หอ ใหเขมแข็ง และ
เปนที่รูจักของกลุมลูกคา และควรพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา จะชวยรักษาฐาน
ลูกคาที่มีอยูเดิมและเพิ่มลูกคาใหมใหมากขึ้น
5. จากประเภทของรถยนตที่มีความหลากหลาย รวมทั้งประเภทของเครื่องยนต
แตละแบบ ทําใหความเหมาะสมระหวางคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องแตละรุนกับเครื่องยนต
ยอมแตกตางกัน ดังนั้นทางบริษัทผูผลิตน้ํามันเครื่อง ควรพิจารณาถึงสายการผลิตของตนเอง
วาสามารถที่จะผลิตน้ํามันเครื่องแตละระดับมาตรฐานครอบคลุมกับกลุมลูกคาประเภทใดได
บาง เพราะบริษัทจะไดเลือกกลุมเปาหมายและทําการวางแผนการตลาดไดอยางถูกตอง
6. จากประเภทของรถยนตที่มีความหลากหลาย และเครื่องยนตแตละประเภท
ก็ตองการน้ํามันเครื่อง ในปริมาณที่แตกตางกัน ดังนั้นบริษัทผูผลิตน้ํามันเครื่อง ควรพิจารณา
ถึงสายการผลิตของตนเอง วาสามารถที่จะผลิตน้ํามันเครื่องแตละขนาด ตามที่ลูกคาตองการ
หรือไม เพราะบริษัทจะไดวางแผนการตลาดและวางแผนการผลิตไดอยางถูกตอง
ดานราคา
1. การกําหนดราคาสินคา ตองใหเหมาะสมกับระดับคุณภาพของน้ํามันเครื่อง
โดยควรกําหนดราคาของน้ํามันเครื่องแตละระดับใหมีความชัดเจนและเหมาะสมตามระดับ
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ของน้ํามันเครื่อง ตามที่ลูกคารับรูได ซึ่งถาผลิตภัณฑและผูจัดจําหนายสินคาแสดงใหลูกคา
เห็ น ว า สิ น ค า ที่ ซื้ อ ไปนั้ น คุ ณ ภาพไม เ หมาะสมกั บ ประโยชน ที่ ลู ก ค า ได รั บ ตามราคาของ
ผลิตภัณฑ ก็อาจสงผลใหผูจัดจําหนายสูญเสียสวนแบงทางการตลาดได
2. รักษาระดับราคาที่สูงกวาคูแขงไว เนื่องจากเปนการสื่อบอกไปยังลูกคาวา
สินคาของเราเปนสินคามีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ ไมสามารถลดราคาใหต่ําเหมือนสินคาที่
ไมมีชื่อเสียงได เพราะในปจจุบันผูบริโภค (ที่มีศักยภาพมีอํานาจซื้อ) สนใจสุขภาพมากขึ้น จึง
ตองการเลือกซื้อน้ํามันที่มีคุณภาพ
3. ทางผูจัดจําหนายสินคาไมควรปรับเพิ่มราคาสินคาบอยๆ เพราะอาจทําให
สูญเสียสวนแบงการตลาดได โดยเฉพาะในกลุมลูกคาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรีขึ้นไป
ดานชองทางการจัดจําหนาย
1. ผูขายควรใหความสนใจกับการอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวตัว
สินคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่พนักงานขายจะไดสามารถนําเสนอสินคาใหกับลูกคาเกิดความ
เขาใจไดอยางชัดเจนถึงความเหมาะสมของสินคาที่นําเสนอกับแตละประเภทของรถยนตของ
ลูกคา
2. เนนการจัดจําหนายน้ํามันเครื่องผานทางศูนยบริการรถยนต และปมน้ํามัน
ซึ่งสถานที่เหลานี้มักจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องไปยังแหลงชุมชนตางๆ และไดรับความ
นิยมมาก ยอดขายมีสูง
3. ควรจัดการสถานที่จําหนายใหมีความสะอาด และระบุสถานที่จัดจําหนาย
หรือตัวแทนจัดจําหนายใหชัดเจน เพื่อความนาเชื่อถือใหกับสถานที่จัดจําหนายนั้นๆ
4. ควรพิจารณาชองทางการซื้อใหกับ ลูกคาใหมากขึ้น เชน ใหซื้อโดยตรงกับ
ผูผลิต แตตองคํานึงถึงการขัดแจงกับตัวแทนจําหนายดวย และพิจารณาถึงขอดี ขอเสียใหดี
เสียกอนวาควรจะใชกลยุทธนี้ดีหรือไม
5. ควรทําการศึกษาถึงชองทางการจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตไว เพราะถึงแม
ปจจุบันผูตอบแบบสอบถามยังไมใหความสําคัญในชองทางนี้ แตในอนาคตชองทางนี้นาจะ
เป น ช องทางการจํ า หนา ยที่ น า สนใจ จากกระแสความนิย มในการซื้อขายสิน คาผานทาง
อินเตอรเน็ตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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ดานสงเสริมการตลาด
1. เน น โฆษณาผ า นสื่ อ ที่ เ ข า ถึ ง ลู ก ค า ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง เช น ที วี ป า ยโฆษณา
นิตยสาร/วารสาร
2. ควรมี การจั ดกิ จ กรรมแสดงสิน คาในงานตางๆ เพื่อสรางความสัมพัน ธกับ
ลูกคาและยังสามารถดึงดูดใหลูกคาสนใจในตัวสินคาที่เรานําเสนอ
3. รวมกับตัวแทนจําหนาย ในการใหคูปองสวนลดราคา และจัดเทศกาลเพื่อ
กระตุนยอดขายตามเทศกาลที่สําคัญ
4. ในบางชวงที่มีการแขงขันสูงหรือคูแขงมีโปรโมชั่นใหม อาจมีการแจกของแถม
แทนการลดราคา ประเภทพลาสติก ซึ่งมีตนทุนต่ําจากโรงงานผลิตขวดพลาสติกของบริษัท
ทําใหผูบริโภคไดรับมูลคาเพิ่ม โดยอาจมีการออกแบบของแถมเปนเอกลักษณพิเศษหาซื้อ
ไมได มีความแปลกใหม เชน กลองใสเครื่องมือ
5. จัดซุมแนะนําสินคาใหม ในหางใหญๆ ในชวงแนะนําน้ํามันระดับมาตรฐาน
ใหม เพื่อสรางความเขาใจใหแกลูกคา
6. การจัดพิมพเอกสารเพื่ออธิบายหรือใหความรูเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องที่ดี และ
ประโยชน ข องน้ํ า มั น เครื่ อ ง โดยแจกให ป ระชาชนทั่ ว ไปทราบ ตามศู น ย บ ริ ก ารรถยนต
ปมน้ํามัน รานคาทั่วไป เพื่อสรางความเขาใจและความนิยมในตัวสินคา

14. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาตอในหัวขอเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาด ศึกษาเฉพาะ
ดา นช องทางการจั ดจํ า หน า ย ที่ มีผ ลต อการเลือกใชน้ํามัน เครื่อง โดยการศึกษาดานชอง
ทางการจั ด จํ า หน า ยที่ ผู ใ ช ร ถยนต ใ ห ค วามสํ า คัญ หรือ ที่ ตอ งการโดยละเอีย ด การศึ ก ษา
ดังกลาวจะทําใหทราบความตองการของผูใชรถยนตไดชัดเจนขึ้น และทําใหบริษัทผูจําหนาย
น้ํามันเครื่องสามารถกําหนดชองทางการจัดจําหนายไวคอยบริการ ไดตรงกับความตองการ
ของผูใชรถมากที่สุด
2. ควรทําการศึกษาตอในหัวขอเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาด ศึกษาเฉพาะ
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชน้ํามันเครื่อง โดยการศึกษาดังกลาว ทําใหผู
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จําหนายน้ํามันเครื่องสามารถจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชรถยนตไดอยางถูกตอง
3. ควรศึ กษาเปรี ย บเที ย บระหวางผูใชร ถยนตที่อยูในจังหวัดสุโ ขทัย กับ ผูใช
รถยนตที่อยูในจังหวัดใกลเคียง อาทิ ผูใชรถในจังหวัดพิษณุโลก วามีความแตกตางกันอยางไร
และมีปจจัยอะไรบางที่ทําใหผูใชรถยนตเลือกใชสินคา
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