
 บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจใน

การซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขององคก์ารธุรกิจไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคลและปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม เพศ และประเภทกิจการ 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขององคก์ารธุรกิจ จ าแนกตาม 
เพศ และประเภทกิจการ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 185 76.4 

หญิง 57 23.6 

รวม 242 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.4 และเป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 23.6 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 30 ปี 24 9.9 

31-40 ปี 96 39.7 

41-50 ปี 68 28.1 

51-60 ปี 44 18.2 

มากกวา่ 60 ปี 10 4.1 

รวม 242 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 39.7

รองลงมาคือ อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 28.1 และอาย ุ51-60 ปี ร้อยละ 18.2 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 67 27.7 

ปริญญาตรี 167 69.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 8 3.3 

รวม 242 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

ร้อยละ 69.0 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 27.7 และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 3.3 
 

 
 
 
 
 



 

18 
 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 
 

ต าแหน่งในกจิการ จ านวน ร้อยละ 
เจา้ของกิจการ 156 64.5 
เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 65 26.8 
ช่างซ่อม/ช่างเทคนิค 13 5.4 
ญาติเจา้ของ 6 2.5 
อ่ืนๆ 2 0.8 

รวม 242 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายบญัชี/การเงิน (1 ราย), ไม่ระบุ (1 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งในกิจการเป็น เจา้ของ

กิจการ ร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ร้อยละ 26.8 และช่างซ่อม/ช่างเทคนิค ร้อยละ 5.4 
 
ตารางที ่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
สั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์
 
ประสบการณ์ในการส่ังซ้ือน า้มันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 8 3.3 
1-2 ปี 20 8.3 
3-4 ปี 36 14.9 
5-6 ปี 100 41.3 
มากกวา่ 6 ปี 78 32.2 

รวม 242 100 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสั่งซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์5-6 ปี ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ มากกวา่ 6 ปี ร้อยละ 32.2
และ3-4 ปี ร้อยละ 14.9 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ประเภทกจิการ จ านวน ร้อยละ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 188 81.0 

ร้านคา้ส่ง (ยีป้ั่ว) 16 6.9 

ร้านอะไหล่ 28 12.1 

รวม 242 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ประเภทกิจการของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือร้านซ่อม/อู่

ซ่อม ร้อยละ 81.0 รองลงมาคือ ร้านอะไหล่ ร้อยละ 12.1 และ ร้านคา้ส่ง (ยีป้ั่ว) ร้อยละ 6.9 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเงินหมุนเวียนของ
กิจการต่อเดือน 

 

จ านวนเงินหมุนเวยีนของกจิการต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 50,001 บาท 28 11.6 

50,001 - 100,000 บาท 77 31.8 

100,001 - 300,000 บาท 93 38.4 

มากกวา่ 300,000 บาท 44 18.2 

รวม 242 100 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ จ านวนเงินหมุนเวยีนของกิจการต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ คือ 100,001 - 300,000 บาท ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ 50,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 31.8
และ มากกวา่ 300,000 บาท ร้อยละ 18.2 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการเปิด
ด าเนินการของกิจการ 
 

ระยะเวลาการเปิดด าเนินการของกจิการ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 8 3.3 

1-5 ปี 73 30.2 

6-10 ปี 93 38.4 

11-15 ปี 64 26.4 

มากกวา่ 15 ปี 4 1.7 

รวม 242 100 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ระยะเวลาการเปิดด าเนินการของกิจการ ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ ระยะเวลา 6-10 ปี ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ ระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 30.2 และ 
ระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 26.4 

 
ตารางที ่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนพนกังานของ
กิจการ 
 

จ านวนพนักงานของกจิการ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 คน 15 6.2 

6-15 คน 129 53.3 

16-25 คน 61 25.2 

มากกวา่ 25 คนข้ึนไป 37 15.3 

รวม 242 100 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ จ านวนพนกังานของกิจการ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 

6-15 คน ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ 16-25 คน ร้อยละ 25.2 และ มากกวา่ 25 คนข้ึนไป ร้อยละ 15.3 
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ตารางที ่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลของการสั่งซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์
 

เหตุผลของการส่ังซ้ือน า้มันหล่อลืน่รถจักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 
เม่ือสินคา้คงคลงัหมด 4 1.6 
เม่ือระดบัสินคา้คงคลงัถึงจุดสั่งซ้ือ 163 67.4 
เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 26 10.7 
สั่งซ้ือแบบวางแผนล่วงหนา้ตามพยากรณ์ยอดขาย 44 18.2 
อ่ืนๆ 5 2.1 

รวม 242 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากเจา้ของกิจการ (3 ราย), ไม่ระบุ (2 ราย) 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ เหตุผลของการสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สั่งซ้ือเม่ือระดบัสินคา้คงคลงัถึงจุดสั่งซ้ือ ร้อยละ 67.4 รองลงมาคือ 
สั่งซ้ือแบบวางแผนล่วงหนา้ตามพยากรณ์ยอดขาย ร้อยละ 18.2 และ สั่งซ้ือเม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้ ร้อยละ 10.7 
 

ตารางที ่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนการสั่งซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตจ์ากผูข้าย 
 

จ านวนการส่ังซ้ือน า้มันหล่อลืน่รถจักรยานยนต์จากผู้ขาย จ านวน ร้อยละ 
1 ราย 9 3.7 
2 ราย 39 16.1 
3 ราย 85 35.1 
4 ราย 61 25.2 
มากกวา่ 4 ราย 48 19.9 

รวม 242 100 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า จ  านวนการสั่งซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์จากผูข้าย ของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ จ านวน 3 ราย ร้อยละ 35.1 รองลงมาคือ จ านวน 4 ราย ร้อยละ 
25.2 และ จ านวน มากกวา่ 4 ราย ร้อยละ 19.9 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุในการสั่งซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์

 

สาเหตุในการส่ังซ้ือน า้มันหล่อลืน่รถจักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

ราคาถูก 149 61.6 

มีสินคา้ตรงท่ีตอ้งการ 98 40.5 

ใหเ้ครดิต 129 53.3 

ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตน ้ามนัหล่อล่ืน 92 38.0 

มีโปรมชัน่ท่ีดี 85 35.1 

มีส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 60 24.8 

พนกังานขาย 134 55.4 

อ่ืนๆ 14 5.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
    อ่ืนๆ ไดแ้ก่ คนรู้จกัแนะน า (5 คน), ซ้ือขายกนัมานาน (4 คน) และ ไม่ระบุ (5 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ สาเหตุในการสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ ของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ราคาถูก ร้อยละ 61.6 รองลงมาคือ พนกังานขาย ร้อยละ 55.4 และ ให้
เครดิต ร้อยละ 53.3 
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ตารางที ่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลของ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์
 

แหล่งข้อมูลของน า้มันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 
อินเทอร์เน็ต 73 30.2 
โทรทศัน์ 35 14.5 
วทิย ุ 25 10.3 
หนงัสือ/นิตยสาร 78 32.2 
ป้ายโฆษณา 11 4.5 
ช่างซ่อม/ช่างเทคนิค 62 25.6 
พนกังานขาย 132 54.5 
อ่ืนๆ 12 5.0 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 

     อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพื่อนในธุรกิจเดียวกนั (3 ราย), ลูกคา้ท่ีมีใชบ้ริการ (5 ราย), ไม่ระบุ (4 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ แหล่งขอ้มูลของน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ พนกังานขาย ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ หนงัสือ/นิตยสาร ร้อยละ 32.2 
และ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 30.2 
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ตารางที ่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปริมาณน ้ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตท่ี์ซ้ือต่อปี 
 

ปริมาณผลติภัณฑ์น า้มันหล่อลืน่รถจักรยานยนต์ทีซ้ื่อต่อปี จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 500 ลิตร 10 4.1 
501 – 1,500 ลิตร 65 26.9 
1,501- 2,500 ลิตร 72 29.7 
2,501 ลิตร ข้ึนไป 95 39.3 

รวม 242 100 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ปริมาณน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตท่ี์ซ้ือต่อปี ของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 2,501 ลิตร ข้ึนไป ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 1,501- 2,500 ลิตร ร้อยละ 
29.7 และ 501 – 1,500 ลิตร ร้อยละ 26.9 
 

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกจิในการซ้ือ
น า้มันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ ในด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 

ตารางที ่4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.1 ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมี

ความน่าเช่ือถือ 
58 123 35 15 11 3.83 

3 
(23.97) (50.83) (14.46) (6.20) (4.54) (มาก) 

1.2 ผลิตภณัฑม์าจาก
บริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนาดใหญ่ 

56 121 31 19 15 3.76 
4 

(23.14) (50.00) (12.81) (7.85) (6.20) (มาก) 
1.3 มีการรับรองมาตรฐานการ

ผลิต ISO 9001 
20 41 151 23 7 3.18 

7 
(8.26) (16.94) (62.41) (9.50) (2.89) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.4 ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 

23 42 150 20 7 3.22 
5 

(9.51) (17.36) (61.98) (8.26) (2.89) (ปานกลาง) 

1.5 ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ
สม ่าเสมอ 

70 128 30 14 0 4.05 
2 

(28.92) (52.89) (12.40) (5.79) (0.00) (มาก) 
1.6 บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง 

ตรงตามมาตรฐาน 
25 50 128 30 9 3.21 

6 
(10.33) (20.66) (52.89) (12.40) (3.72) (ปานกลาง) 

1.7 มีเอกสารบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวั
สินคา้ (Specification) ท่ี
ชดัเจน 

32 47 98 42 23 3.10 

8 
(13.22) (19.42) (40.50) (17.36) (9.50) (ปานกลาง) 

1.8 มีบริการทดสอบน ้ ามนั
หลงัการใชง้าน 

8 9 61 134 30 2.30 
9 

(3.31) (3.72) (25.21) (55.36) (12.40) (นอ้ย) 
1.9 มีการรับประกนั

คุณภาพของสินคา้หลงั
การขาย 

95 122 22 1 2 4.27 
1 

(39.26) (50.41) (9.09) (0.41) (0.83) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 

  
(ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการรับประกนัคุณภาพของ
สินคา้หลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.27) ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง
และมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และผลิตภณัฑม์ากจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนาดใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 
3.76) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ไดรั้บการรับรอง
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มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 (ค่าเฉล่ีย 3.22) บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง ตรงตามมาตรฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.21) มีการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 (ค่าเฉล่ีย 3.18) และมีเอกสารบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) ท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.10) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย คือ มีบริการทดสอบน ้ามนัหลงัการ
ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 2.30) 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผู ้
จ  าหน่ายรายอ่ืนๆ 

171 49 19 3 0 4.60 
1 

(70.66) (20.25) (7.85) (1.24) (0.00) (มากท่ีสุด) 
2.2 ราคาสินคา้เหมาะสมกบั

คุณภาพ 
85 121 30 6 0 4.18 

4 
(35.12) (50.00) (12.40) (2.48) (0.00) (มาก) 

2.3 มีการแจง้ราคาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

39 82 75 33 13 3.42 
6 

(16.12) (33.88) (30.99) (13.64) (5.37) (ปานกลาง) 
2.4 มีใบแสดงรายละเอียดราคา

ชดัเจน 
46 108 57 26 5 3.68 

5 
(19.01) (44.63) (23.55) (10.74) (2.07) (มาก) 

2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 147 61 14 9 11 4.34 
2 

(60.74) (25.21) (5.79) (3.72) (4.55) (มาก) 
2.6 ใหเ้ครดิตในการช าระค่า

สินคา้ได ้
147 55 20 11 9 4.32 

3 
(60.74) (22.73) (8.26) (4.55) (3.72) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.09 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา มีผล

อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายราย
อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.60) 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 
4.34) ให้เครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.32) ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) และ มีใบแสดงรายละเอียดราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ มีการแจง้ราคาอย่างสม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 สามารถสัง่ซ้ือ
น ้ ามนัหล่อล่ืนจากผูผ้ลิตท่ี
บริษทัผูผ้ลิตอยูใ่กลก้บั
บริษทั 

5 7 53 154 23 2.24 

7 (2.07) (2.89) (21.90) (63.64) (9.50) (นอ้ย) 

3.2 สามารถเลือกสัง่ซ้ือ
น ้ ามนัหล่อล่ืนจากตวัแทน
จ าหน่ายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานกบั
บริษทัผูผ้ลิตไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

60 113 34 18 17 3.75 

4 

(24.79) (46.69) (14.05) (7.44) (7.02) (มาก) 

3.3 วธีิการสัง่ซ้ือสะดวกรวดเร็ว 
มีหลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์แฟกซ์ 
อินเทอร์เน็ต อีเมล ์ จดหมาย 

37 101 31 57 16 3.36 

6 (15.29) (41.74) (12.81) (23.55) (6.61) (ปานกลาง) 

3.4 ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ได้
ตรงเวลา 

111 106 22 3 0 4.34 
2 

(45.87) (43.80) (9.09) (1.24) (0.00) (มาก) 

3.5 ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มี
มาตรฐาน สินคา้ไม่เกิด
ความเสียหายจากการขนส่ง 

49 135 43 15 0 3.90 
3 (20.25) (55.79) (17.77) (6.20) (0.00) (มาก) 

3.6 ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ได้
ทนัทีในกรณีท่ีตอ้งการอยา่ง
เร่งด่วน 

175 47 11 6 3 4.59 
1 (72.31) (19.42) (4.55) (2.48) (1.24) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.7 ผูผ้ลิตท่ีมีเวบ็ไซตข์อง
บริษทัผูผ้ลิต เช่น การคน้หา
ขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว 
เป็นตน้ 

46 108 45 24 19 3.57 

5 (19.01) (44.63) (18.60) (9.92) (7.85) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดั

จ าหน่าย มีผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้
ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอยา่งเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.59) 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้
ไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.34) ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจากการ
ขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.90) สามารถเลือกสั่งซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานกับบริษัทผูผ้ลิตได้สะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.75) และผู ้ผลิตท่ีมีเว็บไซต์ของ
บริษทัผูผ้ลิต เช่น การคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ วิธีการสั่งซ้ือสะดวก
รวดเร็ว มีหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ์ จดหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

ส าหรับปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหน่าย ท่ี มี ค่าเฉ ล่ียระดับน้อย คือ สามารถสั่ ง ซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนจากผูผ้ลิตท่ีบริษทัผูผ้ลิตอยูใ่กลก้บับริษทั (ค่าเฉล่ีย 2.24) 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ 16 16 52 140 18 2.47 
12 

(6.61) (6.61) (21.49) (57.85) (7.44) (นอ้ย) 

4.2 การโฆษณาทางส่ือ
โทรทศัน ์

46 122 37 16 21 3.64 
3 

(19.01) (50.41) (15.29) (6.61) (8.68) (มาก) 

4.3 การโฆษณาทางส่ือ
หนงัสือพิมพ ์

28 52 114 28 20 3.17 
8 

(11.57) (21.49) (47.11) (11.57) (8.26) (ปานกลาง) 

4.4 การใหค้วามสนบัสนุน
รายการโทรทศัน์ / วทิย ุ

27 34 127 34 20 3.06 
10 

(11.16) (14.05) (52.48) (14.05) (8.26) (ปานกลาง) 

4.5 การใหค้วามสนบัสนุน
สโมสร / ชมรม การกีฬา 
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

27 40 130 26 19 3.12 
9 (11.16) (16.53) (53.72) (10.74) (7.85) (ปานกลาง) 

4.6 การใหส่้วนลดการคา้ 156 60 23 3 0 4.52 
2 

(64.46) (24.79) (9.50) (1.24) (0.00) (มากท่ีสุด) 

4.7 การใหส่้วนลดเงินสด 163 57 13 8 1 4.54 
1 

(67.36) (23.55) (5.37) (3.31) (0.41) (มากท่ีสุด) 

4.8 การสะสมคะแนนการ
สัง่ซ้ือเพ่ือแลกของรางวลั 
หรือส่วนลด 

30 56 119 24 13 3.27 
7 (12.40) (23.14) (49.17) (9.92) (5.37) (ปานกลาง) 

4.9 การใหข้องแถมส าหรับ
ร้านคา้ 

50 83 61 22 26 3.45 
6 

(20.66) (34.30) (25.21) (9.09) (10.74) (ปานกลาง) 

4.10 การใหข้องแถมส าหรับ
ลูกคา้ 

28 48 101 39 26 3.05 
11 

(11.57) (19.83) (41.74) (16.12) (10.74) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
4.11 การเสริมภาพลกัษณ์ร้านคา้ 

/ ผูจ้ดัจ าหน่าย การโฆษณา 
ณ จุดขาย 

38 124 35 20 25 3.54 
4 (15.70) (51.24) (14.46) (8.26) (10.33) (มาก) 

4.12 การจดักิจกรรมใหค้วามรู้
แก่ช่างเพ่ือเพ่ิมทกัษะและ
ความช านาญเฉพาะดา้น 

54 41 122 19 6 3.49 
5 (22.31) (16.94) (50.41) (7.85) (2.48) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การให้ส่วนลด
เงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ การใหส่้วนลดการคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ การโฆษณาทาง
ส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) และการเสริมภาพลกัษณ์ร้านคา้ / ผูจ้ดัจ  าหน่าย การโฆษณา ณ จุดขาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ การจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้แก่ช่างเพื่อเพิ่มทกัษะและความช านาญเฉพาะดา้น (ค่าเฉล่ีย 3.49) การให้ของแถม
ส าหรับร้านค้า (ค่าเฉล่ีย 3.45) การสะสมคะแนนการสั่งซ้ือเพื่อแลกของรางวลั หรือส่วนลด 
(ค่าเฉล่ีย 3.27) การโฆษณาทางส่ือหนงัสือพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.17) การให้ความสนบัสนุนสโมสร / 
ชมรม การกีฬา กิจกรรมเพื่อส่วนรวม (ค่าเฉล่ีย 3.12) และการให้ความสนบัสนุนรายการโทรทศัน์ / 
วทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.06) การใหข้องแถมส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.05) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย คือ การโฆษณาทางส่ือ
วทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.47) 



 

32 
 

ตารางที ่4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.1 พนกังานขายมีความรู้

เก่ียวกบัน ้ ามนัหล่อล่ืนเป็น
อยา่งดี 

42 106 57 22 15 3.57 
4 (17.36) (43.80) (23.55) (9.09) (6.20) (มาก) 

5.2 พนกังานขายมีความเอาใจ
ใส่ และมีความสม ่าเสมอใน
การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 

175 36 17 3 11 4.49 
1 (72.31) (14.88) (7.02) (1.24) (4.55) (มาก) 

5.3 พนกังานขายมีความสุภาพ 
มีมารยาทในการใหบ้ริการ 

87 124 25 6 0 4.21 
3 

(35.95) (51.24) (10.33) (2.48) (0.00) (มาก) 
5.4 พนกังานขายมีจ านวน

เพียงพอในการใหบ้ริการ 
27 25 139 28 23 3.02 

5 
(11.16) (10.33) (57.44) (11.57) (9.50) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานขายมีความซ่ือสตัย์
และไวว้างใจได ้

154 66 10 7 5 4.48 
2 

(63.64) (27.27) (4.13) (2.89) (2.07) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร มี

ผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมี
ความสม ่าเสมอในการเยี่ยมเยียนลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.48) พนกังานขายมีความสุภาพมีมารยาทในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.21) พนกังานขายมี
ความรู้เก่ียวกบัน ้ามนัหล่อล่ืนเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง คือ พนักงานขายมีจ านวน
เพียงพอในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.02) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนั
ถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้
ท่ีสัง่และไดรั้บตามจ านวนท่ี
ถูกตอ้ง 

143 60 21 9 9 4.32 

2 (59.09) (24.79) (8.68) (3.72) (3.72) (มาก) 

6.2 ขั้นตอนในการออกเอกสาร
มีความถูกตอ้ง 

45 117 43 25 12 3.65 
3 

(18.60) (48.35) (17.77) (10.33) (4.96) (มาก) 

6.3 ความรวดเร็วในการจดัส่ง
สินคา้ 

162 43 19 6 12 4.39 
1 

(66.94) (17.77) (7.85) (2.48) (4.96) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ มีผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการ

จดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.39) ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บตาม
จ านวนท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.32) และขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์
อยูใ่นสภาพดี มีความ
สวยงาม ความแขง็แรง 

87 122 27 3 3 4.19 
2 (35.95) (50.41) (11.16) (1.24) (1.24) (มาก) 

7.2 จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่น
ส่ือ ต่างๆ เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต
นิตยสาร เป็นตน้ 

139 45 42 11 5 4.25 

1 (57.44) (18.60) (17.36) (4.55) (2.07) (มาก) 

7.3 จากสินคา้ท่ีมีส่ือทาง
การตลาด ณ จุดขาย เช่น 
ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน า
สินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ 
ใบราคาขาย เป็นตน้ 

51 119 44 21 7 3.77 

3 
(21.07) (49.17) (18.18) (8.68) (2.89) (มาก) 

7.4 จากสินคา้ท่ีมีการสนบัสนุน
เคร่ืองมือช่างต่างๆ เช่น ป๊ัม
ลม ชุดประแจ/ไขควง 
อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัต่างๆ ตู ้
เคร่ืองมือ เป็นตน้ 

54 31 132 15 10 3.43 

4 
(22.31) (12.81) (54.55) (6.20) (4.13) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.91 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ 
จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผ่านส่ือ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.25) จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี มีความสวยงาม ความแข็งแรง (ค่าเฉล่ีย 4.19) จาก
สินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ 
ใบราคาขาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปาน
กลาง คือ จากสินคา้ท่ีมีการสนับสนุนเคร่ืองมือช่างต่างๆ เช่น ป๊ัมลม ชุดประแจ/ไขควง อุปกรณ์
เคร่ืองมือวดัต่างๆ ตูเ้คร่ืองมือ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
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ตารางที ่4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
ลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.44 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นราคา  4.09 มาก 2 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 3.68 มาก 5 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.44 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.95 มาก 3 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  4.12 มาก 1 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.91 มาก 4 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
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ส่วนที่  3  ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกิจได้แก่ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านภายในองค์การ ปัจจัยด้านระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล 
 
ตารางที่  4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการให้ระดับความมีอิทธิพลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม  

ระดบัความมอีทิธิพล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.1 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั

เช่นการขยายตวัของธุรกิจ 
23 35 157 19 8 3.19 

5 
(9.50) (14.46) (64.88) (7.85) (3.31) (ปานกลาง) 

1.2 อตัราดอกเบ้ีย 38 112 53 32 7 3.59 
2 

(15.70) (46.28) (21.90) (13.22) (2.89) (มาก) 
1.3 เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับ

การจดัซ้ือ 
71 102 48 16 5 3.90 

1 
(29.34) (42.15) (19.83) (6.61) (2.07) (มาก) 

1.4 การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต 

2 4 56 143 37 2.14 
7 

(0.83) (1.65) (23.14) (59.09) (15.29) (นอ้ย) 
1.5 ความผนัผวนทางดา้น

การเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ ามนั 

43 89 63 32 15 3.47 
3 (17.77) (36.78) (26.03) (13.22) (6.20) (ปานกลาง) 

1.6 ภาวะการแข่งขนัของผูผ้ลิต
และจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน 

36 42 126 21 17 3.24 
4 

(14.88) (17.36) (52.07) (8.68) (7.02) (ปานกลาง) 
1.7 ภาวะการแข่งขนัของสถาน

ประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งใน
ทอ้งถ่ิน 

18 26 137 39 22 2.91 
6 (7.44) (10.74) (56.61) (16.12) (9.09) (ปานกลาง) 

1.8 การตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

0 12 21 181 28 2.07 
8 (0.00) (4.96) (8.68) (74.79) (11.57) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.06 

  
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับ
การจดัซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และอตัราดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ ความผนัผวน
ทางดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ ามนั (ค่าเฉล่ีย 3.47) ภาวะการแข่งขนัของ
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.24) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นการขยายตวัของ
ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.19) และภาวะการแข่งขนัของสถานประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 
2.91) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต (ค่าเฉล่ีย 2.14) และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 2.07) 
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ตารางที่  4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการให้ระดับความมีอิทธิพลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อ ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร 
 

ปัจจยัด้านภายในองค์การ 

ระดบัความมอีทิธิพล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 เป้าหมายและกลยทุธ์ในการ

ด าเนินงานของท่าน เช่น 
เนน้การเพ่ิมยอดขาย เนน้
ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์
ท่ีดี 

80 134 28 0 0 4.21 

1 
(33.06) (55.37) (11.57) (0.00) (0.00) (มาก) 

2.2 นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้น
จ านวนการสัง่ซ้ือ จ านวน
การเก็บสินคา้คงคลงั 

23 34 144 21 20 3.08 
2 (9.50) (14.05) (59.50) (8.68) (8.26) (ปานกลาง) 

2.3 ขั้นตอน ระเบียบ และ
ขบวนการในการจดัซ้ือของ
องคก์ร 

27 38 93 59 25 2.93 
3 (11.16) (15.70) (38.43) (24.38) (10.33) (ปานกลาง) 

2.4 โครงสร้างสายงานการ
บงัคบับญัชาภายในองคก์รผู ้
ซ้ือ 

12 16 115 76 23 2.66 
4 (4.96) (6.61) (47.52) (31.40) (9.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.22 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร มีผลอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
โดยปัจจยัย่อยด้านภายในองค์การท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นภายในองคก์ารท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ นโยบายการจดัซ้ือ 

ในด้านจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินค้าคงคลัง (ค่าเฉล่ีย 3.08) ขั้นตอน ระเบียบ และ
ขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร (ค่าเฉล่ีย 2.93) และโครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชาภายใน
องคก์รผูซ้ื้อ (ค่าเฉล่ีย 2.66) 
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ตารางที่  4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการให้ระดับความมีอิทธิพลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อ ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล 
 

ปัจจยัด้านระหว่างบุคคล 

ระดบัความมอีทิธิพล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 สถานะของความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งสถานประกอบการ
กบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ ามนัหล่อล่ืน เช่น ความ
สนิทสนม ความคุน้เคย 

38 59 117 18 10 3.40 

3 
(15.70) (24.38) (48.35) (7.44) (4.13) (ปานกลาง) 

3.2 การอ านวยความสะดวกใน
การสัง่ซ้ือและติดตามสินคา้
ของผูแ้ทนขายของผู ้
จ  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน 

47 95 48 28 24 3.47 

2 (19.42) (39.26) (19.83) (11.57) (9.92) (ปานกลาง) 

3.3 การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทน
ขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ ามนัหล่อล่ืน 

44 136 32 20 10 3.76 
1 (18.18) (56.20) (13.22) (8.26) (4.13) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล มีผลอยูใ่นระดบั 

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นระหวา่งบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขาย

ของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นระหว่างบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การอ านวยความ

สะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
และ สถานะของความสัมพันธ์  ระหว่างสถานประกอบการกับผู ้แทนขายของผู ้จ  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคย (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
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ตารางที่  4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และการให้ระดับความมีอิทธิพลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อ ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล 
 

ปัจจยัด้านเฉพาะบุคคล 

ระดบัความมอีทิธิพล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 ระดบัการศึกษาของผูมี้
อ านาจในการตดัสินใจซ้ือ 

31 103 62 27 19 3.41 
3 

(12.81) (42.56) (25.62) (11.16) (7.85) (ปานกลาง) 

4.2 ประสบการณ์ท างานของผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 

163 64 9 4 2 4.58 
1 

(67.36) (26.45) (3.72) (1.65) (0.83) (มากท่ีสุด) 

4.3 ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของ
ผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือ 

50 136 27 29 0 3.86 
2 (20.66) (56.20) (11.16) (11.98) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีผลอยู่ในระดบั 

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นเฉพาะบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ประสบการณ์ท างานของผูมี้

อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นเฉพาะบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผู ้

มีอ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นเฉพาะบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ ระดบัการศึกษาของผูมี้

อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.41) 
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ตารางที ่4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อลูกคา้
ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.06 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร 3.22 ปานกลาง 3 

ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล 3.54 มาก 2 

ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล 3.95 มาก 1 

 
จากตารางท่ี  4.27 พบว่า  ระดับความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัด้านภายในองค์การ มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม เพศ และประเภทกจิการ 
 
4.1 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  
 
ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 3.82 3.88 

(มาก) (มาก) 

1.2 ผลิตภณัฑม์ากจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนาดใหญ่ 3.75 3.81 

(มาก) (มาก) 

1.3 มีการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 3.16 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 3.25 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอ 4.02 4.14 

(มาก) (มาก) 

1.6 บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง ตรงตามมาตรฐาน 3.23 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.7 มีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) 
ท่ีชดัเจน 

3.05 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 มีบริการทดสอบน ้ามนัหลงัการใชง้าน 2.34 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

1.9 มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย 4.23 4.40 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มี

ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.23) ผลิตภณัฑ์
มีคุณภาพสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.02) และผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
การรับประกันคุณภาพของสินค้าหลังการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.40) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม ่ าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) และผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 แสดงค่าเฉล่ียและการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ 4.57 4.70 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 4.25 3.95 

(มาก) (มาก) 

2.3 มีการแจง้ราคาอยา่งสม ่าเสมอ 3.39 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.4 มีใบแสดงรายละเอียดราคาชดัเจน 3.66 3.74 

(มาก) (มาก) 

2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 4.40 4.14 

(มาก) (มาก) 

2.6 ใหเ้ครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้ 4.35 4.25 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 4.04 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจัยด้านราคา มี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.57) สามารถต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.40) และใหเ้ครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.35) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นราคา มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของสินคา้
ต ่ากว่าผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.70) ให้เครดิตในการช าระค่าสินคา้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ 
สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สามารถสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนจากผูผ้ลิตท่ีบริษทัผูผ้ลิตอยู่
ใกลก้บับริษทั 

2.26 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

3.2 สามารถเลือกสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนจากตวัแทนจ าหน่ายท่ี
สามารถติดต่อประสานงานกบับริษทัผูผ้ลิตไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

3.74 3.79 

(มาก) (มาก) 

3.3 วธีิการสั่งซ้ือสะดวกรวดเร็ว มีหลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์  จดหมาย 

3.37 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา 4.32 4.40 

(มาก) (มาก) 

3.5 ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความ
เสียหายจากการขนส่ง 

3.90 3.89 

(มาก) (มาก) 

3.6 ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอยา่ง
เร่งด่วน 

4.59 4.58 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.7 ผูผ้ลิตท่ีมีเวบ็ไซตข์องบริษทัผูผ้ลิต เช่น การคน้หาขอ้มูล
ไดส้ะดวก รวดเร็ว เป็นตน้ 

3.59 3.49 

(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 3.66 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอย่างเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.32) และผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้
ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให ้ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผูผ้ลิต
ท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอย่างเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.58) ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้
ไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.40) และผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจาก
การขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาทางส่ือวทิยุ 2.45 2.53 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

4.2 การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 3.61 3.75 

(มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาทางส่ือหนงัสือพิมพ ์ 3.15 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การใหค้วามสนบัสนุนรายการโทรทศัน์ / วทิยุ 3.08 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การใหค้วามสนบัสนุนสโมสร / ชมรม การกีฬา 
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

3.09 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 การใหส่้วนลดการคา้ 4.51 4.56 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.7 การใหส่้วนลดเงินสด 4.57 4.46 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

4.8 การสะสมคะแนนการสั่งซ้ือเพื่อแลกของรางวลั หรือ
ส่วนลด 

3.35 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 การใหข้องแถมส าหรับร้านคา้ 3.39 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) 
 

 

 



 

50 
 

ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.10 การใหข้องแถมส าหรับลูกคา้ 3.10 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.11 การเสริมภาพลกัษณ์ร้านคา้ / ผูจ้ดัจ  าหน่าย การโฆษณา 
ณ จุดขาย 

3.61 3.30 

(มาก) (ปานกลาง) 

4.12 การจดักิจกรรมใหค้วามรู้แก่ช่างเพื่อเพิ่มทกัษะและ
ความช านาญเฉพาะดา้น 

3.48 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด มีความส าคัญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.57) การให้ส่วนลด
การคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) และการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ การให้ส่วนลดการคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.56) การให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.46) และการ
โฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัน ้ามนัหล่อล่ืนเป็นอยา่งดี 3.56 3.60 

(มาก) (มาก) 

5.2 พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอใน
การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 

4.50 4.46 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

5.3 พนกังานขายมีความสุภาพ มีมารยาทในการใหบ้ริการ 4.22 4.18 

(มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานขายมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 2.99 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้ 4.45 4.56 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.94 3.98 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัด้านบุคลากร มี

ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอในการเยี่ยมเยียนลูกค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย 4.45) และพนกังานขายมีความ
สุภาพมีมารยาทในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน
ขายมีความซ่ือสัตย์และไวว้างใจได้ (ค่าเฉล่ีย 4.56) พนักงานขายมีความเอาใจใส่ และมีความ
สม ่าเสมอในการเยี่ยมเยียนลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) และพนกังานขายมีความสุภาพ มีมารยาทในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการส่งน ้ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่ง
และไดรั้บตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง 

4.34 4.26 

(มาก) (มาก) 

6.2 ขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง 3.57 3.93 

(มาก) (มาก) 

6.3 ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ 4.43 4.26 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 4.15 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ

ให้บริการ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ขั้นตอนในการส่ง
น ้ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.34) และขั้นตอนใน
การออกเอกสารมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกต้องตามชนิดของสินค้าท่ีสั่งและได้รับตามจ านวนท่ีถูกต้อง 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และขั้นตอนในการออกเอกสารมี
ความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.34 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์อยูใ่นสภาพดี มีความสวยงาม 
ความแขง็แรง 

4.22 4.07 

(มาก) (มาก) 

7.2 จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ 
อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 

4.32 4.00 

(มาก) (มาก) 

7.3 จากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้าย
โฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบ
ราคาขาย เป็นตน้ 

3.79 3.68 

(มาก) (มาก) 

7.4 จากสินคา้ท่ีมีการสนบัสนุนเคร่ืองมือช่างต่างๆ เช่น ป๊ัม
ลม ชุดประแจ/ไขควง อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัต่างๆ ตู้
เคร่ืองมือ เป็นตน้ 

3.39 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.93 3.83 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผ่านส่ือ ต่างๆ เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยูใ่นสภาพดี มี
ความสวยงาม ความแขง็แรง (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  จากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้าย
โฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี มีความสวยงาม ความ
แข็งแรง (ค่าเฉล่ีย 4.07) จากสินค้าท่ีมีโฆษณาผ่านส่ือ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 
นิตยสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และจากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณา 
เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และการให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อลูกคา้
ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.43 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นราคา  4.10 มาก 4.04 มาก 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 3.68 มาก 3.66 มาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.45 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.94 มาก 3.98 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  4.11 มาก 4.15 มาก 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.93 มาก 3.83 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ ามันหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 

ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.04) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) และ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทกจิการ 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 4.39 3.68 

(มาก) (มาก) 

1.2 ผลิตภณัฑม์ากจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนาดใหญ่ 4.00 3.69 

(มาก) (มาก) 

1.3 มีการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 3.22 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 3.11 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอ 4.76 3.85 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.6 บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง ตรงตามมาตรฐาน 3.63 3.10 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.7 มีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(Specification) ท่ีชดัเจน 

3.30 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามประเภทกิจการ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.8 มีบริการทดสอบน ้ามนัหลงัการใชง้าน 2.98 2.11 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

1.9 มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย 4.57 4.18 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 3.34 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ให้ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.76) มีการรับประกนั
คุณภาพของสินค้าหลังการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.57) และผลิตภัณฑ์มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.18) ผลิตภณัฑ์
มีคุณภาพสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และผลิตภณัฑ์มากจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนาดใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 
3.69) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ียและการใหร้ะดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ 4.28 4.70 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 3.80 4.29 

(มาก) (มาก) 

2.3 มีการแจง้ราคาอยา่งสม ่าเสมอ 2.89 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.4 มีใบแสดงรายละเอียดราคาชดัเจน 2.94 3.89 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 3.78 4.50 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

2.6 ใหเ้ครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้ 3.67 4.51 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.56 4.24 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั
ดา้นราคา มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาของสินคา้ต ่ากว่าผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ราคา
สินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นราคา มี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.70) ให้เครดิตในการช าระค่า
สินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.51) และสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายจ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สามารถสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนจากผูผ้ลิตท่ีบริษทัผูผ้ลิต
อยูใ่กลก้บับริษทั 

2.09 2.29 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

3.2 สามารถเลือกสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนจากตวัแทนจ าหน่าย
ท่ีสามารถติดต่อประสานงานกบับริษทัผูผ้ลิตไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

4.33 3.58 

(มาก) (มาก) 

3.3 วธีิการสั่งซ้ือสะดวกรวดเร็ว มีหลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์แฟกซ์ อินเตอร์เน็ท อีเมล์  จดหมาย 

1.98 3.75 

(นอ้ย) (มาก) 

3.4 ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา 4.56 4.28 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

3.5 ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความ
เสียหายจากการขนส่ง 

3.93 3.89 

(มาก) (มาก) 

3.6 ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการ
อยา่งเร่งด่วน 

4.72 4.55 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.7 ผูผ้ลิตท่ีมีเวบ็ไซตข์องบริษทัผูผ้ลิต เช่น การคน้หา
ขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว เป็นตน้ 

3.50 3.59 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.59 3.71 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั
ด้านการจดัจ าหน่าย มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการ
อยา่งเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.72) ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.56) และสามารถเลือก
สั่งซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานกบับริษทัผูผ้ลิตไดส้ะดวก 
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอย่างเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.28) และผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้
ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.39 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาทางส่ือวทิยุ 3.24 2.25 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

4.2 การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 3.61 3.65 

(มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาทางส่ือหนงัสือพิมพ ์ 3.48 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การใหค้วามสนบัสนุนรายการโทรทศัน์ / วทิยุ 3.13 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การใหค้วามสนบัสนุนสโมสร / ชมรม การกีฬา 
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

3.80 2.93 

(มาก) (ปานกลาง) 

4.6 การใหส่้วนลดการคา้ 4.15 4.63 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

4.7 การใหส่้วนลดเงินสด 3.85 4.74 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

4.8 การสะสมคะแนนการสั่งซ้ือเพื่อแลกของรางวลั หรือ
ส่วนลด 

3.61 3.18 

(มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.39 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.9 การใหข้องแถมส าหรับร้านคา้ 3.20 3.52 

(ปานกลาง) (มาก) 
4.10 การใหข้องแถมส าหรับลูกคา้ 3.59 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) 
4.11 การเสริมภาพลกัษณ์ร้านคา้ / ผูจ้ดัจ  าหน่าย การโฆษณา 

ณ จุดขาย 
3.43 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) 
4.12 การจดักิจกรรมใหค้วามรู้แก่ช่างเพื่อเพิ่มทกัษะและ

ความช านาญเฉพาะดา้น 
4.63 3.16 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ช่างเพื่อเพิ่มทกัษะและ
ความช านาญเฉพาะดา้น (ค่าเฉล่ีย 4.63) การใหส่้วนลดการคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) และการใหส่้วนลดเงิน
สด (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านค้าส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.74) การให้ส่วนลด
การคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.63) และการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัน ้ามนัหล่อล่ืนเป็นอยา่งดี 3.17 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) 

5.2 พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอใน
การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 

4.30 4.55 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

5.3 พนกังานขายมีความสุภาพมีมารยาทในการใหบ้ริการ 3.91 4.29 

(มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานขายมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 2.78 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้ 4.17 4.56 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.66 4.04 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นบุคลากร มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอในการเยี่ยม
เยียนลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.30) พนักงานขายมีความซ่ือสัตย์และไวว้างใจได้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ 
พนกังานขายมีความสุภาพ มีมารยาทในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย 4.56) พนกังานขายมีความ
เอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอในการเยี่ยมเยียนลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.55) และพนักงานขายมีความ
สุภาพมีมารยาทในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการส่งน ้ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่ง
และไดรั้บตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง 

3.67 4.51 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

6.2 ขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง 3.65 3.65 

(มาก) (มาก) 

6.3 ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ 4.59 4.34 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 4.16 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 
3.67) และขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านค้าส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ี
สั่งและไดรั้บตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
และขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.42 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม 

ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์อยูใ่นสภาพดี มีความ
สวยงาม ความแขง็แรง 

3.81 4.29 

(มาก) (มาก) 

7.2 จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ 
อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 

3.07 4.59 

(ปานกลาง) (มากท่ีสุด) 

7.3 จากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้าย
โฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบ
ราคาขาย เป็นตน้ 

3.50 3.85 

(มาก) (มาก) 

7.4 จากสินคา้ท่ีมีการสนบัสนุนเคร่ืองมือช่างต่างๆ เช่น ป๊ัม
ลม ชุดประแจ/ไขควง อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัต่างๆ ตู้
เคร่ืองมือ เป็นตน้ 

4.43 3.14 

(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.70 3.97 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จากสินคา้ท่ีมีการสนบัสนุน
เคร่ืองมือช่างต่างๆ เช่น ป๊ัมลม ชุดประแจ/ไขควง อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัต่างๆ ตูเ้คร่ืองมือ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี มีความสวยงาม ความแข็งแรง (ค่าเฉล่ีย 
3.81) และ  จากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/
ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่างๆ เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยูใ่นสภาพดี มี
ความสวยงาม ความแขง็แรง (ค่าเฉล่ีย 4.29) และจากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้าย
โฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และการให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อลูกคา้
ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

จ าแนกตามประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ร้านค้าส่ง และร้าน
อะไหล่ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.77 มาก 3.34 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นราคา  3.56 มาก 4.24 มาก 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 3.59 มาก 3.71 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.64 มาก 3.39 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.66 มาก 4.04 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.97 มาก 4.16 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.70 มาก 3.97 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประเภทกิจการ
ร้านซ่อม/อู่ซ่อมสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้น
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บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประเภทกิจการร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24)ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.04)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71)
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39)
และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) 
ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกิจ จ าแนกตาม เพศ และ
ประเภทกจิการ 
 
5.1 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกจิ จ าแนกตาม เพศ  
 
ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นการขยายตวัของธุรกิจ 3.16 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.2 อตัราดอกเบ้ีย 3.63 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.3 เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ 3.87 4.00 

(มาก) (มาก) 

1.4 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต 2.12 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

1.5 ความผนัผวนทางดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐบาล
เก่ียวกบัราคาน ้ามนั 

3.45 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.6 ภาวะการแข่งขนัของผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน 3.25 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ภาวะการแข่งขนัของสถานประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งใน
ทอ้งถ่ิน 

2.94 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 การตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.05 2.14 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.06 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มี

อิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.87) อตัราดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย 
3.63) และความผนัผวนทางด้านการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ ามนั (ค่าเฉล่ีย 
3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เงินทุน/
แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ความผนัผวนทางด้านการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ามนั (ค่าเฉล่ีย 3.51) และอตัราดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
ภายในองคก์าร จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านภายในองค์การ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
2.1 เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้

การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี 
4.24 4.14 

(มาก) (มาก) 
2.2 นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บ

สินคา้คงคลงั 
3.11 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.3 ขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร 2.96 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.4 โครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชาภายในองคก์รผูซ้ื้อ 2.65 2.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร มี

อิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เน้นการเพิ่มยอดขาย เน้น
ผลตอบแทน เน้นภาพพจน์ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.24) นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวน
การเก็บสินคา้คงคลงั (ค่าเฉล่ีย 3.11) และขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร 
(ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นภายในองค์การ มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงั (ค่าเฉล่ีย 
2.98) และขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร (ค่าเฉล่ีย 2.82) ตามล าดบั 



 

74 
 

ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
ระหวา่งบุคคลจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.1 สถานะของความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานประกอบการกบั

ผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิท
สนม ความคุน้เคย 

3.37 3.51 
(ปานกลาง) (มาก) 

3.2 การอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้
ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน 

3.49 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.3 การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน 

3.76 3.77 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 3.56 

(มาก) (มาก) 
 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล มี

อิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.76) การอ านวย
ความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 
3.49) และสถานะของความสัมพนัธ์ ระหว่างสถานประกอบการกับผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคย (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การชกัชวน 
จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.77) สถานะของความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
สถานประกอบการกบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคย 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) และการอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผู ้
จ  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
เฉพาะบุคคลจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 185 n = 57 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 ระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 3.37 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.2 ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 4.55 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.3 ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือ 

3.86 3.82 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.93 4.02 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มี

อิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.55) ความรู้เก่ียวกบัตวั
สินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และระดบัการศึกษาของผูมี้อ านาจในการ
ตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.68) ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผู ้
มีอ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อลูกคา้
ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.06 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร 3.24 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล 3.54 มาก 3.56 มาก 

ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล 3.93 มาก 4.02 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ ามันหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มี
ค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)ปัจจยัด้านระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร มีค่าเฉล่ียระดบัความ
มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบัความ
มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความมี
อิทธิพลได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.02)ปัจจยัดา้นระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.56)ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) 
และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) 
ตามล าดบั 
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5.2 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกจิ จ าแนกตามประเภทกจิการ 
 
ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นการขยายตวัของธุรกิจ 3.26 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.2 อตัราดอกเบ้ีย 2.57 3.88 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.3 เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ 2.80 4.22 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.4 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต 2.31 2.09 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

1.5 ความผนัผวนทางดา้นการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ามนั 

2.91 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.6 ภาวะการแข่งขนัของผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน 3.63 3.13 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.7 ภาวะการแข่งขนัของสถานประกอบการท่ีเป็นคู่แข่ง
ในทอ้งถ่ิน 

3.11 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.8 การตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.04 2.08 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.83 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
อิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ภาวะการแข่งขนัของผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นการขยายตวัของธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.26) และภาวะการ
แข่งขนัของสถานประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.11) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านค้าส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.22) อตัรา
ดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย 3.88) และความผนัผวนทางดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัราคา
น ้ามนั (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
ภายในองคก์าร จ าแนกตามประเภทกิจการ 

 

ปัจจัยด้านภายในองค์การ 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
2.1 เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น 

เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี 
4.17 4.23 

(มาก) (มาก) 
2.2 นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการ

เก็บสินคา้คงคลงั 
3.13 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.3 ขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือของ

องคก์ร 
2.41 3.08 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
2.4 โครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชาภายในองคก์รผูซ้ื้อ 2.00 2.85 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.93 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นภายในองค์การ มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
อิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น 
เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เน้นภาพพจน์ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.17) นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้น
จ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงั (ค่าเฉล่ีย 3.13) และขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการ
ในการจดัซ้ือขององคก์ร (ค่าเฉล่ีย 2.41) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัด้านภายใน
องค์การ มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีอิทธิพลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้การเพิ่ม
ยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.23) ขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการ
จดัซ้ือขององคก์ร (ค่าเฉล่ีย 3.08) และนโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บ
สินคา้คงคลงั (ค่าเฉล่ีย 3.06) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
ระหวา่งบุคคลจ าแนกตามประเภทกิจการ 

 

ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.1 สถานะของความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานประกอบการ

กบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความ
สนิทสนม ความคุน้เคย 

4.07 3.21 
(มาก) (ปานกลาง) 

3.2 การอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตาม
สินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน 

2.91 3.63 
(ปานกลาง) (มาก) 

3.3 การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน 

3.56 3.82 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.55 

(มาก) (มาก) 
 
จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นระหวา่งบุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานะของความสัมพนัธ์ ระหว่างสถานประกอบการกบัผูแ้ทน
ขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคย (ค่าเฉล่ีย 4.07) การชกัชวน จูง
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ใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.56) และ  การอ านวยความสะดวกในการ
สั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 2.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นระหว่าง
บุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.82) การ
อ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) และสถานะของความสัมพนัธ์ ระหว่างสถานประกอบการกับผูแ้ทนขายของผู ้
จ  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคย (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและการให้ระดบัความมีอิทธิพลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
เฉพาะบุคคลจ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ร้านค้าส่ง และ
ร้านอะไหล่ 

n = 188 n = 54 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 ระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 2.94 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.2 ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 4.26 4.67 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

4.3 ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือ 

3.87 3.85 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 4.02 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมให้ ปัจจยั

ดา้นเฉพาะบุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 
4.26) ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และระดบัการศึกษา
ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 2.94) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัด้านเฉพาะ
บุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกได้แก่ ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความรู้
เก่ียวกับตวัสินค้าของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และระดบัการศึกษาของผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และการใหร้ะดบัความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อลูกคา้
ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ประเภทกจิการ 

ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ร้านค้าส่ง และร้าน
อะไหล่ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 2.83 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร 2.93 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล 3.51 มาก 3.55 มาก 

ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล 3.69 มาก 4.02 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทกิจการ
ร้านซ่อม/อู่ซ่อมสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้น
เฉพาะบุคคล มีค่าเฉล่ียระดับความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัด้านระหว่าง
บุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ปัจจยัดา้นภายในองค์การ มี
ค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มี
ค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทกิจการร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบั
ความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) ปัจจยัดา้นระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมี
อิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) ตามล าดบั 


