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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือ
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญั
ต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ
รวมรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งจ านวน 242 ตวัอยา่ง ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณา
น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี เป็นเจา้ของกิจการ มีประสบการณ์ในการสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ 5-6 ปี 
ประเภทกิจการส่วนใหญ่เป็นร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์เปิดกิจการมา 6-10 ปี และจะสั่งซ้ือน ้ามนัเม่ือ
ระดบัสินคา้คงคลงัถึงจุดสั่งซ้ือและเม่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้
ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่  

และพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั  

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคลและปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล มีค่าเฉล่ียความส าคญั
อยู่ท่ีระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้านภายในองค์การและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this study was to study marketing mix affecting purchasing of motorcycle 
lubricant of business customers in Chiang Mai Province.  The data was collected by 
questionnaire.  The samples were 242 customers. The data was then analyzed using descriptive 
statistics, namely frequency, percentage and mean. 
 The results of the study showed that most questionnaire respondents were male, 31-40 
years old, with Bachelor’s degree.  They had their own business and had ordered motorcycle 
lubricant for 5-6 years.  Most of their business was motorcycle repair and they had been in this 
business for 6-10 years.  They made an order when their stock decreased to the level that 
purchasing was necessary and after the analysis of marketing mix factors which were important to 
the business customers in Chiang Mai. 
 It was also found from the study that marketing mix factors were ranked at the high level in 
the following order from high to low: process, price, personnel, physical appearance, and place.   
Promotion and product were ranked at the medium level. 
 Other factors which affected the customers’ purchasing were personal factors and Inter-
personal factors, which were ranked at the high level.  Internal organization factors and 
environment factors were ranked at the medium level. 

 
 


