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หลกักำรและเหตุผล 

ในสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยความเร่งรีบ ยานพาหนะถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัล าดบั
ตน้ๆ อนัเป็นผลมาจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ความตอ้งการความสะดวกสบาย ความปลอดภยัใน
การเดินทางทั้งระยะใกลห้รือไกลก็ตาม หรือแมแ้ต่ใชใ้นการประกอบสัมมาอาชีพ นอกจากท่ีกล่าว
มาแลว้ ยานพาหนะยงัเป็นการแสดงออกถึงตวัตน รูปแบบในการใชชี้วิตหรือลกัษณะของผูใ้ชง้าน
โดยแสดงผ่านทาง ตราสินค้า(ยี่ห้อ) รูปลักษณ์ สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ซ่ึงมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อจูงใจให้กับผูบ้ริโภคตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษทัผูผ้ลิตรถท่ีแตกต่างกัน
(กฤษฎา แตงนาค, บรรณาธิการ. 2554: 8-11) 

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างมาก 
เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเอ้ืออ านวย โดยเฉพาะทางดา้น
ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีประชากรกวา่ 67 ลา้นคน มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ แต่เส้นทางคมนาคม
ยงัพฒันาไม่ทัว่ถึง รถจกัรยานยนตจึ์งกลายเป็นพาหนะท่ีสะดวกท่ีสุด นอกจากน้ีในเขตเมือง เช่น 
กรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใหญ่ๆ ซ่ึงการจราจรติดขดั ประชาชนจ านวนมากนิยมใชร้ถจกัรยานยนตเ์พื่อ
ความรวดเร็วในการเดินทาง จากขอ้มูลมีรถท่ีจดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 มีทั้งหมด 31,257,709 คนั เป็นรถจกัรยานยนต์ถึง 18,564,009 คนัและเม่ือดูสถิติการจด
ทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ในคร่ึงปีแรก(1 ม.ค- 30 มิ.ย 55)น้ี มีการจดทะเบียนรถใหม่ทัว่ประเทศ
จ านวน 1,784,617 คนั โดยรถจกัรยานยนตมี์ยอดจดทะเบียนมากท่ีสุด จ านวน 1,168,996 คนั 
มากกวา่ช่วงเดียวกนัของปี 2554 อยู ่1.97% และปี 2553 อยูท่ี่17.3% (กลุ่มสถิติการ กรมขนส่งทาง
บก 2555: ออนไลน์)  

หลงัจากภาวะน ้าท่วมใหญ่ปลายปี 2554 ท่ีผา่นมา ตลาดรถจกัรยานยนต์เร่ิมกลบัมาขยายตวั
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2555 และยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองโดยมีสาเหตุส าคญัมาจากความตอ้งการ
ซ้ือรถใหม่ท่ีคา้งมาจากปลายปีท่ีแลว้  โดยลูกคา้หลกัของตลาดรถจกัรยานยนต์อยูใ่นภาคการเกษตร 
ซ่ึงมีรายได้และก าลงัซ้ือเพิ่มสูงข้ึน อนัเป็นผลโดยตรงมาจากการขยบัข้ึนของราคาผลผลิตทาง
การเกษตร ขณะเดียวกนัผูผ้ลิตรายใหญ่ต่างผลกัดนักิจกรรมในดา้นการส่งเสริมการจ าหน่ายท่ีเขา้
ตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย  และจากการท่ีรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจไดแ้ก่ การปรับข้ึนค่าแรง
ขั้นต ่า เป็น 300 บาททัว่ประเทศ การปรับเงินเดือนของผูท่ี้จบระดบัปริญญาตรีขั้นต ่า 15,000 บาท
(ศูนยข์่าวเพื่อชุมชนส านกัข่าวอิศรา 2555 : ออนไลน์)  อีกทั้งการแข่งขนักนัการปล่อยสินเช่ือของ
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สถาบนัการเงินดว้ยเง่ือนไขท่ีผอ่นปรน อาทิ ระยะเวลาผอ่นช าระท่ียาวข้ึน และอตัราดอกเบ้ียใน
ระดบัต ่า เป็นตวักระตุน้ให้ความตอ้งการรถจกัรยานยนตเ์พิ่มมากข้ึน โดยผูอ้ยูใ่นฐานะท่ีพอจะซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ไดแ้ต่ยงัไม่ถึงขั้นซ้ือรถยนต ์ เม่ือตลาดรถจกัรยานยนตมี์อตัราการเติบโตสูงเช่นน้ี
ย่อมส่งผลถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามมาอีกมากมายให้มีการเจริญเติบโตไปด้วย ธุรกิจ
น ้ ามันหล่อล่ืนเองก็ได้รับอนิสงค์น้ี  เ น่ืองจากน ้ ามันหล่อล่ืนย ัง เ ป็นส่ิงจ า เ ป็นต้องใช้กับ
รถจกัรยานยนต์ทุกคนั เพราะใช้ส าหรับหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ท าให้เคร่ืองยนต์ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ป้องกนัการสึกหรอ ยืดอายุการใชง้านของเคร่ืองยนต ์ลดการปล่อยของเสีย และช่วย
ใหป้ระหยดัเช้ือเพลิง ซ่ึงตอ้งเปล่ียนถ่ายเม่ือครบระยะการใชง้าน 

การพฒันาเคร่ืองยนต์มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ เคร่ืองยนต์มีขนาดเล็กลงแต่ต้องการก าลัง
เพิ่มข้ึน การต่ืนตวัในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มของประชาชน ท าให้บริษทัผูผ้ลิตน ้ ามนัหล่อล่ืนเอง
ต้องวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาประสิทธิภาพของน ้ ามันหล่อล่ืนให้ได้ตามความต้องการผูผ้ลิต
เคร่ืองยนต์ ให้เหมาะกับการใช้งานของผู ้บริโภค จากข้อมูลในปี 2553 ท่ีผ่านมาพบว่ามี
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัน ้ ามนัหล่อล่ืนถึง 167 บริษทั มีปริมาณการขายรวมอยูท่ี่ประมาณ 533 ลา้น
ลิตรโดยท่ียอดขายอนัดบัท่ีหน่ึงคือ ปตท.มียอดขายสูงสุด 125.611 ลา้นลิตรมีส่วนแบ่งทางการตลาด 
23.54% ตามมาดว้ยอนัดบัท่ีสอง เชลล์ 102.335 ลา้นลิตร 19.18% อนัดบัท่ีสาม บีพี/คาสตรอล 
69.000 ลา้นลิตร 12.93% อนัดบัท่ีส่ี เอสโซ่/โมบิล 38.329 ลา้นลิตร 7.18% และอนัดบัท่ีห้า อิเดมิตสึ 
36.000 ลา้นลิตร6.75%  (ประชาชาติธุรกิจ 2554 : ออนไลน์) อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัของตลาด
น ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีรุนแรง รวมกบัน ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบทางตรง มีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
อนัเป็นเหตุใหต้น้ทุนการผลิตของน ้ามนัสูงข้ึน แต่ผูผ้ลิตไม่สามารถปรับราคาสินคา้ไดเ้น่ืองจากเป็น
สินคา้ควบคุมของกระทรวงพาณิชย ์ดงันั้นจึงหาทางออกโดยการปรับปรุงคุณภาพสินคา้ให้สูงข้ึน 
ปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์เพื่อให้สามารถปรับราคาได้ และผูผ้ลิตพยายามเพิ่มช่องการจดัจ าหน่ายจาก
เดิมท่ีใชร้้านขายส่ง (ยีป้ั่ว) ในการกระจายสินคา้เพียงช่องทางอยา่งเดียว โดยจะเพิ่มการขายกระจาย
เขา้สู่ ร้านอู่ซ่อมรถจกัรยานยนตอิ์สระ ร้านเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองท่ีมียี่ห้อ ร้านคาร์แคร์ ร้านอะไหล่  
ร้านค้าปลีกนอกสถานีบริการน ้ ามนั ซ่ึงผูผ้ลิตส่วนใหญ่ให้ความสนใจเน่ืองจากเป็นช่องทางท่ี
สามารถท าก าไรได้ดีกว่า นอกจากนั้นยงัมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายบางราย ตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนมกัจะใชก้ลยุทธ์ทางดา้นราคา
ในการแข่งขนั   
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทุกดา้นของภาคเหนือ มีผลิตภณัฑม์วลรวม
จงัหวดั (GPP) ปี 2552 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า127,660 ลา้นบาท มีรายไดป้ระชากรต่อหวัเฉล่ีย 
79,971 บาท/คน/ปี ในปี 2554 จงัหวดัเชียงใหม่มีประชากรทั้งส้ิน 1,708,564 คน (ส านกังานจงัหวดั
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เชียงใหม่ 2555: ออนไลน์) มีรถจดทะเบียนสะสมจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 1,090,150 คนั เป็นรถจกัรยานยนตถึ์ง 674,896 คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมขนส่งทางบก 
2555: ออนไลน์) เชียงใหม่นบัเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการใชร้ถจกัรยานยนตจ์ านวนมากเน่ืองจาก
เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจมีประชากรต่างถ่ินไดย้า้ยถ่ินฐานเขา้มาหางานท า และนอกจากนั้น
เชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาท่ีนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาต่างมุ่งเขา้มาหาสถานท่ีศึกษา
ต่อ โดยส่วนใหญ่นิยมใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการเดินทางเพราะวา่มีความคล่องตวัสูงจากการจราจรท่ี
คบัคัง่ ดงันั้นจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของภาคเหนือท่ีบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืนต่างๆ นั้นให้ความสนใจและตอ้งการเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดเพื่อขยายธุรกิจเขา้สู่
ภูมิภาคไปเป็นของตน 

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาน่าจะมีปัจจยัดา้นการตลาดหลายประการท่ีผูผ้ลิตพยายามเพิ่มคุณค่า
ให้กบัลูกคา้ ( Value Added) โดยสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ของตน ทั้งคุณภาพสินคา้ บรรจุ
ภณัฑ ์โปรโมชัน่ต่างๆ รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ประโยชน์
ในการวางแผน ปรับปรุงการด าเนินงานและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย
และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ท่ีจะน าไปสู่การ
ขยายฐานและรักษาลูกคา้ธุรกิจอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืน

รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืนต่างๆ สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ธุรกิจใหม้ากท่ีสุด 
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นิยำมศัพท์ 
ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การด าเนินธุรกิจดา้นการตลาด

บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) 
กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence)   

ลูกค้ำธุรกิจ หมายถึง ลูกคา้ธุรกิจท่ีซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์เพื่อน าไปใชเ้ปล่ียน
ถ่ายในร้านของตนหรือน าไปขายต่อให้กับผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ร้านอู่ซ่อม
รถจกัรยานยนตอิ์สระ ร้านเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองท่ีมียีห่อ้ ร้านคาร์แคร์ ร้านอะไหล่  ร้านขายน ้ ามนั 
ร้านคา้ส่ง(ยีป๊ั่ว) 

ผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลื่นรถจักรยำนยนต์  หมายถึง   น ้ ามันหล่อล่ืนท่ีผลิตข้ึนเพื่อใช้
ส าหรับเคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนต ์ทั้งเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะและเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ 


