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............................................................................................... 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ

เ ก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 

 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  อายุ   25 – 35  ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ข้ึนไป  ประกอบอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น และมีรายได ้10,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มี

ทาํการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนมากกวา่ 3 เดือน/คร้ัง  มีการซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนจากร้าน

ซอ้มรถยนตท์ัว่ไป  สาเหตุท่ีเลือกซ้ือจากร้านน้ี  เพราะสะดวก,ใกลบ้า้น  สถานท่ีท่ีใช้

บริการเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืน  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีร้านซ่อมรถยนตท์ัว่ไปเหตุผล

ในการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือโดย
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ดูจากคุณภาพดี ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนเอง ทราบถึงคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืน จากคาํแนะนาํของเพื่อนๆและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกั

นํ้ามนัหล่อล่ืน  2 ยีห่อ้  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นราคามี

ส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือการส่งเสริมการตลาด เช่นการ

จดัมีของแถม การลดราคา ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

คําสําคัญ :  นํ้ามนัหล่อล่ืน 

 

Abstract 

The objective of this study is to study marketing mix factors that have 

influence on the selection to purchase automobile lubricant by people in Bangkok 

metropolitan region. A survey on consumer behavior in buying lubricant products in 

Bangkok from 400 samples, for the purpose to study thebehavior of purchase car oil 

of people in Bangkok, to study the relationship of marketing mix, 

behavior of the car oil produced in Bangkok, and to study the 

relationship between personal factors, with the behavior of purchase car lubricant 

of people in Bangkok. The results revealed that 

Most consumers are male, aged 25 - 35 years with a Bachelor's degree or 

higher, occupational butler / maid and earn up to 10,001 baht. Most of them have to 

change the lubricant more than 3 months / times. Have the purchase 

of lubricant from general auto repair shop. Why purchase from this store, because it 

is convenient and close to home. Where the lubricant change service, the 

most general reason for using the auto repair shop in purchase car lubricant. The 

reason most consumers are buying by looking at good quality. 
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Most are buying their lubricants; know the properties of the lubricant of the 

recommendations of friends. And most consumers know 2 brands of lubricants.  

Marketing mix factors that have influence on the selection to purchase 

automobile lubricant by people in Bangkok metropolitan region can be 

concluded that, the price factor is important for consumers to buy, the second 

is marketing promotions, such as have premium, cheapening, which is incentive 

for consumers to buy products. 

KEY WORD: Lubricant 

1.  บทนํา 

จากสภาวะการปรับตวัสูงข้ึนของนํ้ ามนัสําเร็จรูปหรือนํ้ ามนัใสอยา่งต่อเน่ือง 

ตั้งแต่กลาง ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา ทาํใหต้น้ทุนการผลิตและการดาํเนินการของธุรกิจ

นํ้ ามนัสูงข้ึนอยา่งมาก แต่ผูป้ระกอบการเองก็ไม่สามารถปรับราคาขายข้ึนตามตน้ทุน

ท่ีสูงข้ึนได ้ เพราะมีหน่วยงานของรัฐบาลคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 

เป็นผูค้วบคุมราคาขายปลีกอยู ่ ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้กระทบกบัผูบ้ริโภคจนเกินไปทางดา้น

บริษทัผูค้า้นํ้ามนัเหล่าน้ีเคยไดรั้บจากการขายนํ้ ามนัเบนซิน และ ดีเซลจึงลดลง เพราะ

นอกจากจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนแลว้ยงัตอ้งกนัส่วนแบ่งให้กบัสถานีบริการนํ้ ามนั

อีกดว้ย จึงทาํให้ผูป้ระกอบการคา้นํ้ ามนัรายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศหลาย

รายได้หันความสนใจให้กบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือนํ้ ามนัหล่อล่ืนหรือ

นํ้ ามนัเคร่ือง เพราะท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์น้ีสามารถทาํกาํไรให้กบัธุรกิจไดดี้และยงัมี

แนวโนม้ท่ีจะเติบโตไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 โดยจากอดีตท่ีผา่นมา การผลิตนํ้ามนัหล่อล่ืนจะมีผูผ้ลิตรายใหญ่ไม่ก่ีรายและ

จะผลิตออกมาเพียงไม่ก่ีชนิด ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตออกมาสามารถใช่ทดแทนหันได้กับ

เคร่ืองยนต์ทุกชนิดท่ีมีการทาํงานท่ีคลา้ยคลึงกนั ทาํให้ส่งผลเสียกบัการทาํงานและ

อายขุองเคร่ืองยนตไ์ด ้ทั้งผูบ้ริโภคเองก็ไม่มีโอกาสท่ีจะไดเ้ลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตข์องตน ประกอบกบัในอดีตการพฒันาเคร่ืองยนตรู์ปแบบ

ใหม่ๆ ท่ีมีสมรรถนะสูงยงัมีน้อย และการต่ืนตวัในเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอ้มยงั
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ไม่เป็นท่ีสนใจของประชาชนนกั ทาํให้การผลิตนาํมนัหล่อล่ืนไม่มีการพฒันาตามไป

ดว้ย 

 และปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจดา้นนํ้ ามนัหล่อล่ืนในประเทศไทยมีความ

รุนแรงมากเน่ืองมาจากภายในประเทศมีนํ้ ามนัหล่อล่ืนจาํหน่ายอยู่กว่า 140 ยี่ห้อ 

(กรมการคา้ภายใน, 2547) จึงมีความสําคญัสําหรับผูค้า้นํ้ ามนัหล่อล่ืนในการทาํตลาด

เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกบักลุ่มตวัแทนจาํหน่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืน มีปัจจยัทาง

การตลาดและกลยทุธ์ต่างๆออกมาเพื่อทาํการตลาดแข่งขนักบัผูค้า้นํ้ ามนัรายใหญ่อ่ืนๆ

และตลาดนํ้ ามนัเคร่ืองในปัจจุบนัเป็นตลาดท่ีสามารถทาํรายไดแ้ละกาํไรไดดี้สําหรับ

ตวัแทนจาํหน่าย เพราะตวัแทนจาํหน่ายส่วนใหญ่จะเล็งเห็นถึงการนําสินค้าท่ี

หลากหลายเขา้มาเพื่อจาํหน่ายภายในร้าน  

 ดงันั้น  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงน่าจะมีปัจจยัดา้นการตลาดหลายประการ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนของผูบ้ริโภค เพราะตลาดมีการแข่งขนักนัสูง 

ผูผ้ลิตพยายามสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ใหสิ้นคา้ของตนไม่วา่

จะเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ การเติมส่วนผสมพิเศษท่ีช่วยเพิ่มสมรรถนะ

การทาํงาน การช่วยลดมลพิษ การบรรจุหีบห่อให้แปลกตาทนัสมยั การขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมไปถึงการจดัโปรแกรมการส่งเสริม

การตลาด ลด แลก แจก แถม การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ให้กบัผลิตภณัฑ์ของตน เพื่อสร้างฐานลูกคา้และขยายฐานออกไป ผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อ

หรือเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนเฉพาะท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัเพียงแหล่งเดียว แต่ใช้

บริการจากแหล่งอ่ืนๆ มากข้ึน ดา้นเหตุผลท่ีต่างออกไป จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี

จะศึกษาถึงปัจจยัการตลาดต่างๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด ประชากรศาสตร์ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม ว่ามีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน เพื่อจะไดท้ราบเหตุผลหลกัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ และไปเป็น

แนวทางในการวางแผน และพฒันากลยุทธ์การตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก้ผูป้ระกอบการกิจการนํ้ ามนัหล่อล่ืนและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์

สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ขอบเขตการศึกษา 

 ประชากรในการวิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะผูใ้ชร้ถยนตข์องประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทาํการสุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งได้

จากวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทาํการสอบถามท่ีสํานกังาน

ขนส่งทางบก ซ่ึงผูท่ี้จะมาขอต่อทะเบียนรถยนตก์บัทางขนส่งทางบก 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพฒันารูปแบบของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ทั้ งด้าน

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 2. เพื่อผูท่ี้สนใจในการทาํธุรกิจผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ในอนาคตแล

ผูด้าํเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนในปัจจุบนั นําไปพฒันาและปรับปรุงการ

ดาํเนินธุรกิจตลอดจนการกาํหนดกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนัต่อไป 

2.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์

ปัจจยัส่วนบุคคลเช่น   

-  เพศ   

- อาย ุ  

- รายได ้  

- การศึกษา  

- รายไดเ้ฉล่ียส่วน

บุคคล 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลการ

เลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต์

ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไดแ้ก่ 

-   ผลิตภณัฑ ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- การส่งเสริมการตลาด 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงกระตุน้ทาํ

ใหเ้กิดความตอ้งการผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดผูบ้ริโภคแต่ละรายมีความรู้สึกนึกคิด

ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก   คุณลกัษณะต่าง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ เพื่อทาํให้เกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑห์รือบริการ  

 ลกัษณะของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม 

ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1. ปัจจยัทางวฒันธรรม ( Cultural factors ) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวักําหนดและควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึงค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสังคม 

และกาํหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนด

ความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 

        1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน  ( Culture ) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคล

ในสังคม เช่น ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของ

สังคมไทย ทาํใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

        1.2 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย ( Subculture ) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั ซ่ึงมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน 

ว ัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย ์

ประกอบด้วย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มผิวสี พี้นทีทางภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ และชั้นทางสังคม 

    2. ปัจจยัดา้นสังคม (Social factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั 

และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 

       2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะมีอิทธิพล

ต่อทศันคติความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ้มอา้งอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 

ระดบัคือ 

            2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
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            2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ 

และร่วมสถาบนั บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

      2.2  ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวา่มิอิทธิพลมากท่ีสุด ทศันคติ 

ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ครอบครัว 

     2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์กร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ี

แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

    3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพล

จากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

     3.1 อายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ี

แตกต่างกนั 

     3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลใน

ลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตอ้งการทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์

และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

    3.3 อาชีพของแต่ละบุคคล จะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

    3.4 รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ และย ัง

เก่ียวขอ้งกบัอาํนาจในการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

  3.5 รูปแบบการดาํรงชีวิต ข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และ

กลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลอยู่กบัค่านิยมและรูปแบบ

การดาํรงชีวติ โดยรูปแบบการดาํรงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม 

ความสนใจและความคิดเห็น 

  4. ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ( Psychological factor ) การเลือกซ้ือของบุคคล

ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 
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       4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุ้นท่ีอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงกระตน้ให้

บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม 

  4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดั

ระเบียบ และตีความหมายข้อมูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึง

กระบวนการความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่การรับรู้เป็นกระบวนการ

แต่ละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กับ ความเช่ือ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์และส่ิง

กระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึก

จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การไดก้ล่ิน การไดย้ิน การไดร้สชาติ และ

การไดค้วามรู้สึก 

        4.3 การเรียนรู้  หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและความ

โน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง 

เช่น ทศันคติ  ความเช่ือ และประสบการณ์ในอดีต 

       4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ซ่ึงเป็นผลมากจากประสบการณ์ในอดีต 

       4.5 ทศันคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของ

บุคคลหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

       4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาท่ีแตกต่างกันของ

บุคคล ซ่ึงนําไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเหมือนเดิมและ

สอดคลอ้งกนั 

  4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 

หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน ( สังคม ) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด( Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือใน

การตลาดท่ีบริษทันํามาใช้เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ด้านการตลาดของบริษทัใน

ตลาดเป้าหมาย เคร่ืองมือส่วนประสมการตลาดนั้นมีอยูม่ากมายดว้ยกนัสามารถแบ่ง

ได ้4 ประเภทหรือเรียกวา่ 4P ประกอบดว้ย 
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  1. ผลิตภณัฑ์ การท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อให้ตรงกบั

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายนั้น จะตอ้งเลือกผลิตภณัฑ์และสายผลิตภณัฑ์ตลาด

จนรูปร่าง ตราสินคา้ หีบห่อและส่ิงบรรจุให้ตรงความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาส่วนประสมการตลาดดาํเนินไปไดส้ะดวกและง่ายข้ึน  และเป็น

ตวัสําคญัท่ีนกัการตลาดตอ้งหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเป็นอนัดบัแรก เพราะจะเป็นส่ิงท่ี

ลูกคา้ในความสนใจมากกวา่ ส่วนประสมการตลาดตวัอ่ืน 

   2. ราคา เป็นตวักลไกท่ีสําคญัท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับใน

ผลิตภณัฑก์ารกาํหนดราคานั้นจะตอ้งถูกตอ้งและยุติธรรม ในการกาํหนดราคาจะตอ้ง

คาํนึงทั้งเร่ืองตน้ทุนตลาดเป้าหมายการเพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขาย

ต่าง ๆ ควบคู่กนั 

  3. การจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์หรือบริการจะดีเพียงใดก็ตาม หากไม่

สามารถไปถึงทันเวลาและในสถานท่ีซ่ึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์นั้ นก็จะด้อย

ความหมายลงไป การพิจารณาถึงสถานท่ีวา่จะวางผลิตภณัฑ์ท่ีใดท่ีเหมาะสม จะวาง

เม่ือไหร่ถึงจะเป็นเวลาท่ีตลาดตอ้งการ เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งนาํปัจจยัเก่ียวกบัการขนส่งมา

พิจารณาควบคู่ดว้ย และนอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการขนส่ง การเก็บรักษา

ผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะนาํออกสู่ตลาดเป้าหมายไดท้นัท่วงทีวา่โดยสรุป 

การพฒันาทางดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายก็คือ การนาํผลิตภณัฑ์ท่ีสําเร็จรูปแล้วไปยงั

ตลาดเป้าหมายในเวลาท่ีตอ้งการ 

  4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่ือความใหต้ลาดเป้าหมายไดท้ราบ

ถึงผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการวา่ไดมี้จาํหน่าย ณ ท่ีใด ณ ระดบัใด ไม่วา่การส่งเสริมการตลาด

จะผา่นโดยพนกังานขายการขายทัว่ไปและการส่งเสริมการขาย 

 จากการท่ีไดศึ้กษา ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด จึงสรุปไดว้่า 

ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง ปัจจัยทางการการตลาดเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ( Product ) ราคา ( Price) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place ) การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion) 
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2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เกตุวดี โรจน์สัญญากุล (บทคดัยอ่ : 2544 ) ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงสร้างตลาด

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับยานยนต ์ พบวา่  ผูใ้ช้

รถยนต์ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  และจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงสําคญัในการตดัสินใจซ้ือ  รองลงมาเป็นด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ซ่ึงสถานีบริการนํ้ ามนัเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด  สําหรับการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานะทางสังคม  อาชีพ  รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  

ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์  ความรู้ด้านนํ้ ามันหล่อล่ืน  และกลุ่มอ้างอิง  ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  อายุของรถยนต์  ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์  ความรู้ด้าน

นํ้ ามันหล่อล่ืน  สถานท่ีในการซ้ือและสถานท่ีในการเปล่ียนถ่าย  ปัจจัย ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการเลือกตราผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืน  ไดแ้ก่  เพศ  สถานท่ีในการ

ซ้ือ  สถานท่ีในการเปล่ียนถ่าย  กลุ่มอา้งอิง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ

ยี่ห้อผลิตภณัฑ์เดิมในคร้ังต่อไป  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  

กลุ่มอา้งอิง 

 ณัฐวุฒิ  อุทยัศรี (บทคดัย่อ : 2545) ได้ศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมาอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย  โดย

มีอายปุระมาณ 25-35 ปี  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากวา่ 

10,000 บาท  โดยมีวตัถุประสงค์ในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและมกัจะ

เปล่ียนทุก ๆ 3-4 เดือน  เลือกเปล่ียนท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัในวนัจนัทร์-ศุกร์  โดยส่วน

ใหญ่จะตดัสินใจซ้ือเองและมกัจะซ้ือยี่ห้อเดิมอยู่เป็นประจาํ  โดยพบว่า  ปัจจยัส่วน

บุคคลในเร่ืองเพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  และรายได้เฉล่ียส่วนบุคคล  มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์  และปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด  พบว่า  การใช้พนักงานขายการส่งเสริมการขาย  การ
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ประชาสัมพันธ์ก็ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือนํ้ ามันหล่อ ล่ืน

รถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ี

คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ใช้แบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย ( X�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

การทดสอบ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่  สถิติ One way anovat 

test และ F test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม (Anova Analysis) 

เพื่อทดสอบหาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทั้งหมดจาํนวน 400 คนผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 

68.0  และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 32.0 อยู่ในช่วงอายุ   25 – 35  ปี คิดเป็นร้อยละ 
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42.0  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 53.3  การประกอบอาชีพ

พ่อบา้น/แม่บา้น  คิดเป็นร้อยละ  31.8    มีรายได ้10,001 บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 

46.8 

 พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ พบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

มีทาํการเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนมากกว่า 3 เดือน/คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  50.0  และ

เปล่ียนนอ้ยกวา่ 1 เดือน/คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  1.8  แหล่งท่ีซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน ส่วนใหญ่

มีการซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนจากร้านซอ้มรถยนตท์ัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  41.3  สาเหตุท่ีเลือก

ซ้ือจากร้านน้ี  เพราะสะดวก,ใกล้บา้น  คิดเป็นร้อยละ  55.5  สถานท่ีท่ีใช้บริการ

เปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืน  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีร้านซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  คิดเป็นร้อย

ละ  46.5  เหตุผลในการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลใน

การเลือกซ้ือโดยดูจากคุณภาพดี  คิดเป็นร้อยละ  48.8  ผูมี้ส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเอง คิดเป็นร้อยละ  42.5  ส่ือท่ีบอกให้

ทราบถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืน ผูบ้ริโภครับรู้จากส่ือทางคาํแนะนาํ

ของเพื่อนๆ  คิดเป็นร้อยละ  40.3  และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกันํ้ ามนัหล่อล่ืน  2 ยี่ห้อ  

คิดเป็นร้อยละ  44.0   

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์   พบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือใน

ระดับมาก    ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังน้ี  ได้แก่   ด้านราคา  คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย  7.37  (SD. = 1.95) รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

7.16 (SD. = 2.18) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.15 (SD. = 2.18) 

และดา้นผลิตภณัฑ์  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.12  (SD. = 2.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์    ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบัมาก  พบวา่ 

ระดบัความหลากหลายของนํ้ามนัเคร่ือง  กบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์มีความ

สวยงาม ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมา  คือ คุณภาพของนํ้ ามนัเคร่ือง  

ความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ์  ตรายี่ห้อของนํ้ ามนัเคร่ือง  กับผลิตภณัฑ์
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ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน  และฉลากสินค้ามีความชัดเจน ให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบัมาก พบวา่ ราคา

จูงใจให้สามารถเลือกใชซ้ื้อไดท้นัที  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมา  คือ  

ราคาผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์  มีส่วนลดดา้นราคาของ

สินค้า  และราคาผลิตภณัฑ์ถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืนในท้องตลาด  ให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบั

มาก    พบว่า   สามารถซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

รองลงมา  คือ  รองลงมาคือสามารถซ้ือสินค้าโดยตรงกับทางบริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย  

สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กบัสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้มี

ความสะอาด  ผูข้าย (ร้านคา้) สามารถตอบขอ้ซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัยในตวัผลิตภณัฑ์

ได้อย่างชัดเจน  สามารถซ้ือผลิตภณัฑ์ได้สะดวก  และสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้มี

ความน่าเช่ือถือ  ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบัมาก   

พบว่า มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ / วิทยุ  ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด 

รองลงมา  คือ  มีโบวช์วัร์แนะนาํสินคา้  มีพนกังานขาย แนะนาํ ณ จุดขาย  มีการแลก

สินคา้   มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช ้  มีการจดัซุม้แสดงผลิตภณัฑใ์นงานต่าง 

ๆ เช่น มอเตอร์โชว ์ และมีการแลกรับของรางวลั  น่าเช่ือถือ  ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี  2  พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตท่ี์แตกต่างกนั มี

การเลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเปล่ียนนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์สถานท่ีซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์ เหตุผลในการซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์จากร้านดงักล่าว สถานท่ีใช้บริการ

เปล่ียนนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์เหตุผลในการเลือกนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์บุคคลช่วยใน

การตดัสินใจซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์การรับรู้ถึงคุณสมบติัของนํ้ ามนัหล่อล่ืนจากส่ือ 

และจาํนวนยี่ห้อนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ท่ีรู้จกั ในภาพรวมพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั มี

การเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า การรับรู้ถึงคุณสมบติัของนํ้ ามนัหล่อล่ืนจากส่ือท่ีแตกต่างกนั มีการเลือก

ซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์

แตกต่างกนั 

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธี

วิจยั (Methodology) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการเก็บขอ้มูล

จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัทาํการสรุปผลการศึกษาไวด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า  ในภาพรวม ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั และ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ได้แก่ ความถ่ีในการเปล่ียน

นํ้ ามันหล่อ ล่ืนรถยนต์  สถานท่ี ซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ เหตุผลในการซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตจ์ากร้านดงักล่าว สถานท่ีใชบ้ริการเปล่ียนนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์

เหตุผลในการเลือกนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์บุคคลช่วยในการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์  ก ารรับ รู้ ถึง คุณสมบัติข องนํ้ ามันหล่อ ล่ืนจาก ส่ือ และจํานวนยี่ห้อ
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นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ท่ีรู้จัก ในภาพรวมพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

  ดา้นผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ ามนัหล่อล่ืนอยู่เสมอ เพราะเน่ืองจากนํ้ ามนัหล่อล่ืนมี

ความจาํเป็นต่อเคร่ืองยนต ์ซ่ึงผูบ้ริโภคจะสนใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี สามารถ

ลดมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้ น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภคให้มาใช้

ผลิตภณัฑ์ของตนมากยิ่งข้ึน ควรมีการพฒันาในเร่ืองของคุณภาพให้มากยิ่งข้ึน และ

สมํ่าเสมอ และควรท่ีจะทาํการนาํเสนอให้แก่ประชาชนไดรั้บทราบถึงการใส่ใจ โดย

นาํเอาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั และควรจดัทาํโครงการดา้นคุณภาพสินคา้ เพื่อ

เป็นการสร้างมาตรฐานในการผลิต 

   ด้านราคา ส่วนใหญ่ผู ้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาสินค้า ท่ีมีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด และควรมีการระบุราคาขายอย่างชัดเจน 

เพราะผูบ้ริโภคจะทาํการอ่านป้ายฉลากราคาก่อน และทาํการเปรียบเทียบคุณสมบติั

ของนํ้ามนัหล่อล่ืนกบัราคาสินคา้ และเปรียบเทียบกบัหลายๆ ยีห่อ้ เพื่อให้ตนไดรั้บส่ิง

ท่ีดีท่ีสุด แล้วจึงตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินค้า  ดังนั้ น ผูผ้ลิตควรเน้นเร่ืองป้านราคา ซ่ึง

จะตอ้งระบุราคาขายท่ีชดัเจน ตวัหนงัสืออ่านง่าย เห็นชดั จะเป็นตวัช่วยให้ผูบ้ริโภค

เกิดการตดัสินใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 

  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย  โดยการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั

ร้านค้าท่ีมีสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน มีความสะดุดตา มีสินค้าท่ีหลากหลาย และมี

บริการท่ีครบวงจร หาซ้ือไดง่้าย และสะดวกรวดเร็ว ใกลบ้า้น หรือใกลท่ี้ทาํงานของ

ผูบ้ริโภคเอง ดังนั้ น จึงควรกระจายสินค้าขายให้ทั่วทุกแห่งให้มากท่ีสุด และมี

หลากหลายยีห่อ้ไวใ้หผู้บ้ริโภคเลือก และตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสนใจในการ ลด แลก แจก แถม เพราะ

การจัดการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีต่างๆ นั้ น จะสามารถช่วยเพิ่ม ยอดขายขิง

ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาค ร้ัง น้ีได้ทําการศึกษาพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคโดยหา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงันั้น คร้ังต่อไปควรขยาย

ผลการศึกษาหาทิศทางของความสัมพนัธ์ว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบมากน้อย

เพียงใด ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชใ้นการวางแผนการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงเห็น

ควรว่าในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ ทั้งน้ีคาดว่าพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือจะมีความแตกต่างกนัออกไป  
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