
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยน้ีคือกลุ่มลูกค้าธุรกิจท่ีซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจักรยานยนต์เพื่อ
น าไปใช้เปล่ียนถ่ายในร้านของตนหรือน าไปขายต่อให้กบัผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
ร้านอู่ซ่อมรถจกัรยานยนตอิ์สระ ร้านเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองท่ีมียี่ห้อ ร้านคาร์แคร์ ร้านอะไหล่  ร้าน
ขายน ้ ามนั ร้านคา้ส่ง(ยี่ป๊ัว) ในปี 2555 โดยลูกคา้ธุรกิจคือผูอ้ยู่ระหวา่งบริษทัผูผ้ลิตน ้ ามนัหล่อล่ืน 
กบัผูใ้ชน้ ้ ามนัหล่อล่ืน  

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรอยา่งง่ายของยามาเน่ (Taro 
Yamane) ในการค านวณเพื่อก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ก าหนดท่ีความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 242 ตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย จากผลการศึกษาสามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อ
คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.4 โดยมีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 39.7 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ69.0 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการร้อยละ 64.5 มีประสบการณ์ในการสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนต ์ ร้อยละ 41.3 ประเภทกิจการเป็นร้านซ่อม/อู่ซ่อม ร้อยละ 81.0 มีจ  านวนเงิน
หมุนเวยีนของกิจการต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 100,001 - 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.4 ระยะเวลา
การเปิดด าเนินการของกิจการอยูร่ะหวา่ง 6-10 ปี ร้อยละ 38.4 จ  านวนพนกังานของกิจการระหวา่ง 
6-15 คน ร้อยละ 53.3 โดยเหตุผลของการสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตคื์อ เม่ือ
ระดบัสินคา้คงคลงัถึงจุดสั่งซ้ือ ร้อยละ 67.4 ส่วนของจ านวนการสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตจ์ากผูข้ายนั้นอยูท่ี่ 3 ราย ร้อยละ 35.1 สาเหตุในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตร์าคาถูก ร้อยละ 61.6 และแหล่งขอ้มูลของผลิตภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์



 85 

มากท่ีสุดคือทางหนงัสือ/นิตยสาร ร้อยละ32.2 ปริมาณผลิตภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตท่ี์ซ้ือ
ต่อปี มากกวา่ 2,501 ลิตร ข้ึนไป 
 

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

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบั
มากโดยสามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ การจดัจ าหน่าย และใหค้วามส าคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงั
การขาย ล าดบัท่ีสองคือ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอและล าดบัท่ีสามคือ ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมี
ความน่าเช่ือถือ  

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
ลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  
ล าดบัท่ีสองคือ สามารถต่อรองราคาได ้และล าดบัท่ีสามคือ ใหเ้ครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัที
ในกรณีท่ีตอ้งการอยา่งเร่งด่วน ล าดบัท่ีสองคือ ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลาและล าดบัท่ีสาม
คือ ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือการใหส่้วนลดเงินสด ล าดบั
ท่ีสองคือ การใหส่้วนลดการคา้และล าดบัท่ีสามคือ การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์  
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ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
ยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือพนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความ
สม ่าเสมอในการเยีย่มเยยีนลูกคา้ ล าดบัท่ีสองคือพนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้ และ
ล าดบัท่ีสามคือพนกังานขายมีความสุภาพมีมารยาทในการใหบ้ริการ  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความรวดเร็วในการ
จดัส่งสินคา้ รองลงมาคือ ขั้นตอนในการส่งน ้ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บตาม
จ านวนท่ีถูกตอ้ง และล าดบัท่ีสามคือ ขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์
ในจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่าง  เช่น วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ ล าดบัท่ีสอง
คือ จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยูใ่นสภาพดี มีความสวยงาม ความแขง็แรง และล าดบัท่ีสามคือ จาก
สินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ 
ใบราคาขาย เป็นตน้ 

  
ส่วนที ่ 3 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกจิได้แก่ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านภายในองค์การ ปัจจัยด้านระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ พบวา่ระดบัความมีอิทธิพลต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ

น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ
ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีระดบัความมี
อิทธิพลต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง โดยปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือประสบการณ์ท างานของผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ ล าดบัท่ีสองคือความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 
และล าดบัท่ีสามคือระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 
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ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นระหวา่งบุคคล มีระดบัความมี
อิทธิพลต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง โดยปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือการชกัชวน จูงใจ จาก
ผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน ล าดบัท่ีสองคือการอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและ
ติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน ล าดบัท่ีสามคือสถานะของความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานประกอบการกบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความ 
คุน้เคย 

ปัจจัยด้านภายในองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นภายในองคก์าร มีระดบัความมี
อิทธิพลต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง โดยปัจจยัดา้นภายในองคก์ารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือเป้าหมายและกลยทุธ์ใน
การด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี ล าดบัท่ีสอง
คือนโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงัและล าดบัท่ีสามคือ
ขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีระดบัความมี
อิทธิพลต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง โดยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือเงินทุน/แหล่งเงินทุน
ส าหรับการจดัซ้ือ ล าดบัท่ีสองคือ อตัราดอกเบ้ีย และล าดบัท่ีสามคือความผนัผวนทางดา้นการเมือง
และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ามนั   
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือ
น า้มันหล่อลืน่รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม เพศ และประเภทกจิการ 

4.1 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชายและหญิงใหค้วามส าคญั 5 
อนัดบัแรกเหมือนกนัคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
มีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมี
การรับประกันคุณภาพของสินค้าหลังการขาย ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพสม ่าเสมอ และผลิตภณัฑ์มี
ช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ มีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอ และผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง
และมีความน่าเช่ือถือ 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหปั้จจยัดา้นราคา มีความ 
ส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ
ราคาของสินคา้ต ่ากว่าผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  สามารถต่อรองราคาได้ และให้เครดิตในการช าระค่า
สินคา้ได ้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ราคา
ของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  ใหเ้ครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้และสามารถต่อรองราคาได ้ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหปั้จจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่
อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ
ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอยา่งเร่งด่วน ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา 
และผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ผูผ้ลิต
ท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอยา่งเร่งด่วน ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา และ
ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหปั้จจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือการ
ใหส่้วนลดเงินสด การใหส่้วนลดการคา้ และการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ การ
ใหส่้วนลดการคา้ การใหส่้วนลดเงินสด และการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์  
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ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหปั้จจยัดา้นบุคลากรมี
ความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบั
มาก 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ
พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอในการเยีย่มเยยีนลูกคา้ พนกังานขายมีความ
ซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้และพนกังานขายมีความสุภาพ มีมารยาทในการใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้ พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอใน
การเยีย่มเยยีนลูกคา้ และพนกังานขายมีความสุภาพ มีมารยาทในการใหบ้ริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหปั้จจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ
ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ ขั้นตอนในการส่งน ้ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บ
ตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง และขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้ พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอใน
การเยีย่มเยยีนลูกคา้ และพนกังานขายมีความสุภาพ มีมารยาทในการใหบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและ
เพศหญิงใหปั้จจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการ
ซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือจาก
สินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่าง  เช่น วทิย ุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ จากสินคา้ท่ีมี
บรรจุภณัฑท่ี์อยูใ่นสภาพดี มีความสวยงาม ความแขง็แรง และจากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุด
ขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ จาก
สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี มีความสวยงาม ความแข็งแรง จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผ่านส่ือ 
ต่าง  เช่น วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ และจากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุด
ขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย  
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4.2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทกจิการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการร้านซ่อม/อู่ซ่อม
สามารถเรียงตามล าดบัของระดบัความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 3 ล าดบัแรก คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางซ่ึงแตกต่างกบัเป็นประเภทกิจการร้านคา้ส่งและร้านอะไหล่
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดับความส าคญั 3 ล าดับแรก คือปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ให้ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอ มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย และ
ผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง 
และร้านอะไหล่ ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการ
ขาย ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอและผลิตภณัฑม์ากจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนาดใหญ่ 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการทั้ง ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ร้านคา้ส่งและ
ร้านอะไหล่ให้ ปัจจัยด้านราคา มีความส าคัญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่
ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ และสามารถต่อรองราคา
ไดส่้วนปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีความส าคญั
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  ใหเ้ครดิตในการช าระค่า
สินคา้ไดแ้ละสามารถต่อรองราคาได ้

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการทั้ง ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ร้านคา้ส่งและร้านอะไหล่ให ้ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอย่างเร่งด่วน ผูผ้ลิต
สามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลา และสามารถเลือกสั่งซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีสามารถ
ติดต่อประสานงานกับบริษทัผูผ้ลิตได้สะดวก รวดเร็ว ส่วนปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ผูผ้ลิตท่ี
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สามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอย่างเร่งด่วน ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลาและ 
ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม 
ให้ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ช่างเพื่อเพิ่มทกัษะและ
ความช านาญเฉพาะดา้น การให้ส่วนลดการคา้ และการให้ส่วนลดเงินสด ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
ใหส่้วนลดเงินสด การใหส่้วนลดการคา้และการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 

ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการทั้ง ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ร้านคา้ส่ง
และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อย
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอในการเยี่ยมเยียนลูกคา้ พนักงานขายมี
ความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได้และพนกังานขายมีความสุภาพมีมารยาทในการให้บริการ ส่วนปัจจยั
ย่อยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้พนกังานขายมีความเอาใจใส่ 
และมีความสม ่าเสมอในการเยี่ยมเยียนลูกค้าและพนักงานขายมีความสุภาพมีมารยาทในการ
ใหบ้ริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการทั้ง ร้านซ่อม/อู่
ซ่อม ร้านคา้ส่งและร้านอะไหล่ให ้ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้  ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกตอ้งตามชนิดของ
สินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บตามจ านวนท่ีถูกตอ้งและขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง ส่วนปัจจยั
ย่อยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและได้รับตาม
จ านวนท่ีถูกตอ้ง ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้และขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภท
กิจการทั้ง ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ร้านคา้ส่งและร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จากสินคา้ท่ีมีการสนบัสนุนเคร่ืองมือช่างต่าง  เช่น 
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ป๊ัมลม ชุดประแจ/ไขควง อุปกรณ์เคร่ืองมือวดัต่าง  ตูเ้คร่ืองมือ เป็นตน้ จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ี
อยูใ่นสภาพดี มีความสวยงาม ความแข็งแรงและจากสินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้าย
โฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย เป็นตน้ ส่วนปัจจยัย่อยผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผ่านส่ือ ต่าง  เช่น วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 
จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดี มีความสวยงาม ความแข็งแรงและจากสินคา้ท่ีมีส่ือทาง
การตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ใบราคาขาย เป็น
ตน้ 

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกิจ จ าแนกตาม เพศ 

และประเภทกจิการ 
 

5.1 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกจิ จ าแนกตาม เพศ  
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง

สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล ปัจจยั
ดา้นระหวา่งบุคคล ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให ้ ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
เพศชายท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ อตัรา
ดอกเบ้ียและความผนัผวนทางดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ามนั ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เงินทุน/แหล่ง
เงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ ความผนัผวนทางดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัราคา
น ้ามนัและอตัราดอกเบ้ีย 

 
ปัจจัยด้านภายในองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให ้ ปัจจยัดา้น

ภายในองคก์ารมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
เพศชายท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานของ
ท่าน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้น
จ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงัและขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือ
ขององคก์ร ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
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เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้
ภาพพจน์ท่ีดี นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงัและขั้นตอน 
ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือขององคก์ร 

ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให ้ ปัจจยัดา้น
ระหวา่งบุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
ท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน การอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืนและสถานะของความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานประกอบการกบัผูแ้ทนขายของผู ้
จ  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคย ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ
หญิงมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน สถานะของความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานประกอบการกบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคยและการอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและ
ติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน 

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให ้ ปัจจยัดา้นระหวา่ง
บุคคล มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายท่ีมี
อิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 
ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือและระดบัการศึกษาของผูมี้อ านาจในการ
ตดัสินใจซ้ือ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ านาจในการตดัสินใจซ้ือ ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจใน
การตดัสินใจซ้ือและระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 

 

 
 
5.2 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกิจ จ าแนกตามประเภท

กจิการ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทกิจการร้าน

ซ่อม/อู่ซ่อม ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคล  ปัจจยัดา้นภายในองคก์ารและปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม
ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยปัจจัยย่อยประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ภาวะการแข่งขนัของผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นการขยายตวั
ของธุรกิจและภาวะการแข่งขนัของสถานประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งในท้องถ่ิน ส่วนปัจจัยย่อย
ประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่เงินทุน/
แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ อตัราดอกเบ้ียและความผนัผวนทางดา้นการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลเก่ียวกบัราคาน ้ามนั 

ปัจจัยด้านภายในองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมร้านคา้
ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ปัจจยัย่อยประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เป้าหมาย
และกลยทุธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี 
นโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงัและขั้นตอน ระเบียบ และ
ขบวนการในการจดัซ้ือขององค์กร ส่วนปัจจยัย่อยประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมี
อิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานของท่าน เช่น เนน้
การเพิ่มยอดขาย เนน้ผลตอบแทน เนน้ภาพพจน์ท่ีดี ขั้นตอน ระเบียบ และขบวนการในการจดัซ้ือ
ขององคก์ร และนโยบายการจดัซ้ือ ในดา้นจ านวนการสั่งซ้ือ จ านวนการเก็บสินคา้คงคลงั  

ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมร้านคา้
ส่ง และร้านอะไหล่ให้ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ปัจจยัยอ่ยประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานะของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานประกอบการกบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิท
สนม ความ คุน้เคย การชกัชวนจูงใจจากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน และการอ านวย
ความสะดวกในการสั่งซ้ือและติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน ส่วนปัจจยั
ย่อยประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้านอะไหล่ท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่การ
ชกัชวน จูงใจ จากผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน  การอ านวยความสะดวกในการสั่งซ้ือและ
ติดตามสินคา้ของผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนและสถานะของความสัมพนัธ์ ระหว่าง
สถานประกอบการกบัผูแ้ทนขายของผูจ้  าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความ คุน้เคย 

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมร้านคา้
ส่ง และร้านอะไหล่ให ้ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย
ประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อมท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างาน
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ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ านาจในการตดัสินใจซ้ือและ
ระดบัการศึกษาของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ ส่วนปัจจยัยอ่ยประเภทกิจการ ร้านคา้ส่ง และร้าน
อะไหล่ท่ีมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ านาจในการ
ตดัสินใจซ้ือ ความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ และระดบัการศึกษาของผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือ
น ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกับทฤษฏีส่วนประสมทาง
การตลาด พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler (อา้งอิงใน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546.) จะเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของลูกคา้คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมตลาด ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทั้ง 4 มี
ความส าคญัผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ
กระบวนการใหบ้ริการ รองลงมาคือดา้นราคา  ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ์ตามล าดบัซ่ึงเม่ือน ามา
ทบทวนวรรณกรรมพบวา่ยงัไม่มีใครท่ีท าการศึกษาครบ 7P’s ดงันั้นจึงขอพิจารณาเฉพาะ4P’s เม่ือ
พิจารณาแลว้สอดคลอ้งกบั ฐิตยา ราญไพร (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ภายในประเทศบริษทั
พี . เอส.พี .สเปเชียลต้ี จ  ากัด ในการเลือกผู ้ผลิตน ้ ามันหล่อล่ืนซ่ึงผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอนัดบัแรกคือปัจจยัดา้นราคาและช่องทางการจดัจ าหน่ายและตามดว้ย
ผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมการตลาดแต่ไม่สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ ศรัญญา เชาวนสุนทรพงษ ์
(2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมตามประเภทของตวัแทนจ าหน่ายและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ ยี่ห้อ วาโวลีน ในจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัอนัดบัแรกคือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคาและดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได้
และสัมผสัไม่ได ้จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ระดบัปานกลางซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักบั ฐิตยา ราญไพร (2554) ณภาภชั เจริญพฤกษาชาติ (2550) 
และศรัญญา เชาวนสุนทรพงษ์ (2548) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
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ความส าคญัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ระดบัมาก โดยสาเหตุท่ีท าให้ไม่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกัน
เน่ืองจากการศึกษาฉบับน้ีวิเคราะห์โดยใช้ 7P’ ในการศึกษาท าให้ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มากกวา่ในส่วนของปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์จึงท าผลการศึกษาให้ไม่
สอดคลอ้งกนั 

ปัจจัยด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน  ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูง
กว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัปัจจยัดา้นราคาระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิตยา 
ราญไพร (2554) ณภาภชั เจริญพฤกษาชาติ (2550) และศรัญญา เชาวนสุนทรพงษ์ (2548) ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัปัจจยัดา้นราคาระดบัมาก 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออก
สู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ยการขนส่ง 
การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความส าคญัปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายระดบัมากซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ ฐิตยา ราญไพร 
(2554) ณภาภชั เจริญพฤกษาชาติ (2550) และศรัญญา เชาวนสุนทรพงษ ์(2548) ท่ีผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายระดบัมาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการเพื่อ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ 
และพฤติกรรมการซ้ือผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัปานกลางซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ยงยุทธ์ เกล้ียงฐิตยา ราญไพร (2554) ณภาภชั เจริญพฤกษาชาติ 
(2550) และศรัญญา เชาวนสุนทรพงษ ์(2548) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความส าคญัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดระดับมาก โดยสาเหตุท่ีท าให้ไม่ผลการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากการศึกษาฉบบัน้ีวเิคราะห์โดยใช ้7P’ ในการศึกษาท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
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น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มากกว่าในส่วนของปัจจยัทางด้านการส่งเสริมการตลาดจึงท าผล
การศึกษาใหไ้ม่สอดคลอ้งกนั 
 

ข้อค้นพบ 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี 
การศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรีเป็นเจา้ของกิจการและมีประสบการณ์ 5-6 ปีในการสั่งซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ ประเภทกิจการส่วนใหญ่เป็นร้านซ่อม/อู่ซ่อม มีเงินหมุนเวยีนของ
กิจการต่อเดือน100,001-300,000 บาท ระยะเวลาการเปิดด าเนินการของกิจการ 6-10 ปี มีพนกังาน
ของกิจการ 6-15 คน จะสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตเ์ม่ือเม่ือระดบัสินคา้คงคลงัถึงจุดสั่งซ้ือ 
การสั่งซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตจ์ากผูข้าย 3 ราย โดยสาเหตุในการสั่งซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืน
รถจกัรยานยนตเ์น่ืองจากราคาถูกและปริมาณน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตท่ี์ซ้ือต่อปี 2,501 ลิตร 
ข้ึนไป 

จากผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือ
น ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ 

 
ตารางที่ 5.1 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 
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จากตารางท่ี 5.1 พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ  

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ 

ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
เป็นอนัดบัแรกคือราคาของสินคา้ต ่ากวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  

ปัจจยัดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วาม 
ส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความสม ่าเสมอในการเยีย่มเยยีนลูกคา้ 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือจากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่าง  เช่น 
วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีในกรณีท่ีตอ้งการอยา่งเร่งด่วน 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางโดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือการใหส่้วนลดเงินสด 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางโดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคือ มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงัการขาย 

และจากการศึกษาพบว่า ระดับความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจยัด้านระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้าน
ภายในองคก์าร มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลางและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
มีค่าเฉล่ียระดบัความมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
ลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจาก
เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืนต่าง  สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพ และตอบสนองความ



 99 

ตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจใหม้ากท่ีสุดซ่ึงควรด าเนินการโดยใชส่้วนประสมทางการตลาดตามแนวทาง
ท่ีควรปฏิบติั ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านกระบวนการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความรวดเร็วในการ
จดัส่งสินคา้ รองลงมาคือ ขั้นตอนในการส่งน ้ ามนัถูกตอ้งตามชนิดของสินคา้ท่ีสั่งและไดรั้บตาม
จ านวนท่ีถูกตอ้ง และล าดบัท่ีสามคือ ขั้นตอนในการออกเอกสารมีความถูกตอ้ง ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิต
และจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ส่งสินคา้ให้ทนักบัความตอ้งการของลูกค้าแต่ระยะยาวตอ้งลดขั้นตอนกระบวนการ
ภายในเพื่อลดระยะเวลาการจดัส่ง  

2. มีการตรวจเช็คความถูกตอ้งก่อนท่ีจะมีการจดัส่งทั้งสินคา้และจ านวนท่ีสั่งจากลูกคา้ 
3. เอกสารท่ีออกมาใหลู้กคา้ตอ้งมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ เพื่อลดความผิดพลาดและเสียเวลา

ในการเปล่ียนเอกสาร 
ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

ลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ราคาของสินคา้ต ่ากว่าผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน  
ล าดบัท่ีสองคือ สามารถต่อรองราคาได้ และล าดบัท่ีสามคือ ให้เครดิตในการช าระค่าสินคา้ได ้
ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ตั้งราคาสินคา้ให้ถูกกวา่ผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนเพื่อเพิ่ม ความน่าสนใจและเพื่อให้ง่ายต่อการ
ซ้ือของลูกคา้แต่ตอ้งค านึง การวางต าแหน่งสินคา้ของบริษทัผูผ้ลิตหลงัจากนั้นก็มาพิจารณาถึงกล
ยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีบริษทัไดว้างไวจ้ากนั้นตอ้งมีการส่ือสารทางการตลาด
เช่น ถ้าเราวางต าแหน่งสินค้าไวเ้ป็นสินค้าพรีเม่ียม คุณภาพสูง ราคาสูงเราต้องส่ือสารให้กับ
ผูบ้ริโภคเห็นถึงคุณสมบติัท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ท าไมเราถึงตอ้งขายสินคา้แพงกว่าคู่แข่ง ใชก้ารเพิ่ม
คุณค่าให้กบัลูกคา้ (Value Added) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจและรู้สึกยินดีท่ีจะจ่ายในสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ท่ีสูงกวา่แทนท่ีเราจะแข่งในเร่ืองราคาเพียงอยา่งเดียว 

2. กลยุทธ์ในการตั้งราคาตอ้งสามารถลดราคาให้กบักลุ่มลูกคา้ต่างเพื่อท าให้ลูกคา้รู้สึกว่า
สินคา้น้ีสามารถต่อรองไดท้  าใหเ้กิดความประทบัใจ 
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3. ต้องมีการปล่อยเครดิตให้กับลูกค้า ในการช าระค่าสินค้าซ่ึงอาจจะต้องพิจารณา 
ความสามารถในการซ้ือและประวติัการจ่ายเงินของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นราย  ไป 

ปัจจัยด้านบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดบัมาก ปัจจยั
ยอ่ยท่ีให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือพนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความ
สม ่าเสมอในการเยี่ยมเยือนลูกคา้ ล าดบัท่ีสองคือพนกังานขายมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้และ
ล าดับท่ีสามคือพนักงานขายมีความสุภาพมีมารยาทในการให้บริการดังนั้น บริษทัผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายน ้ ามันหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1.ตอ้งจดัหาและอบรมพนกังานขายให้เอาใจใส่ในการดูแลลูกคา้และเขา้เยี่ยมลูกคา้อย่าง
สม ่าเสมอมีการวางแผนการเยีย่มลูกคา้ใหแ้น่นอนและครอบคลุมพื้นท่ี 

2. พนกังานขายท่ีเลือกมาตอ้งเป็นคนซ่ือสัตยไ์วใ้จไดซ่ึ้งมีประโยชน์กบัตวัลูกคา้และเป็น
ประโยชน์กบับริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายเองดว้ยในเร่ืองการเก็บเงิน ของแจก ของแถม โดยเราอาจมี
การควบคุมโดยการสุ่มตรวจสอบขอ้มูลจากลูกคา้หรือพนกังานขายเองเป็นประจ า เพื่อป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  

3. พนกังานขายท่ีเขา้มาท างานตอ้งมีความสุภาพในการให้บริการแมจ้ะตอ้งเจอปัญหาต่าง  
เช่น การรอพบกบัเจา้ของร้าน การรับฟังค าติชม การติดตามสินคา้จากร้านต่าง  ซ่ึงพนกังานขาย
ตอ้งมีความอดทนมีมารยาท และตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ให้ไดซ่ึ้งจะท าให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจกบัพนกังานขาย 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์
ในจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
จากสินคา้ท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือ ต่าง  เช่น วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ ล าดบัท่ีสอง
คือ จากสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีอยูใ่นสภาพดี มีความสวยงาม ความแขง็แรง และล าดบัท่ีสามคือ จาก
สินคา้ท่ีมีส่ือทางการตลาด ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณา เอกสารแนะน าสินคา้ ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ 
ใบราคาขาย เป็นตน้ ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันา ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ผูผ้ลิตและจ าหน่ายตอ้งมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่าง  เช่น วทิยุ โทรทศัน์ 
อินเทอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ และมีการน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท าใหผู้บ้ริโภครับรู้และกระตุน้
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่การจะเลือกใชส่ื้อใดตอ้งควรค านึงถึง กลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบให้ตรงใจกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

2. ตวับรรจุภณัฑข์องสินคา้เองตอ้งมีความแขง็แรงทนทาน ออกแบบดว้ยความสวยงาม เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค 

3. มีการติดตั้งส่ือทางการตลาด ณ จุดขายเช่น ชั้นวาง/ชั้นโชวสิ์นคา้ ป้ายผา้โฆษณา ธงราว
เป็นตน้ เพื่อกระตุน้ความอยากซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากนั้นยงัสามารถส่ือสารขอ้มูลของผลิตและ
จ าหน่ายท่ีตอ้งการส่ือสารไปในตลาดได ้

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือผูผ้ลิตท่ีสามารถส่งสินคา้ไดท้นัที
ในกรณีท่ีตอ้งการอยา่งเร่งด่วน ล าดบัท่ีสองคือ ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไดต้รงเวลาและล าดบัท่ีสาม
คือ ผูผ้ลิตท่ีการขนส่งสินคา้มีมาตรฐาน สินคา้ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง ดงันั้น 
บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ามนัหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้เร่งด่วนตอ้งสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งทนัท่วงที สามารถ
สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ได ้ อาจร้องมีมีพนกังานโอเปอร์เรเตอร์ คอยรับค าสั่งซ้ือ รับขอ้
ร้องเรียน ค าติชม หรือสอบถามขอ้มูลจากลูกคา้ 

2. ตอ้งส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีลูกคา้ก าหนดหรือเป็นไปตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ หากสินคา้ไม่
ครบหรือติดขดัอยา่งไรตอ้งรีบแจง้ลูกคา้เพื่อหาขอ้สรุปต่อไป 

3. ในการขนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตอ้งมีความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัสินคา้เสียหายระหวา่ง
ขนส่งสินคา้ แต่หากเป็นความผดิของทางขนส่งตอ้งรับผดิชอบเปล่ียนสินคา้ใหก้บัลูกคา้ทนัที 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือการให้ส่วนลดเงินสด 
ล าดับท่ีสองคือ การให้ส่วนลดการค้าและล าดับท่ีสามคือ การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ ดังนั้ น 
บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1.ทางบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายควรออกรายการขายสินคา้โดยให้ส่วนลดเงินสด กบัร้านซ
จากลูกคา้ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก และสามารถดึงดูดลูกคา้ใหซ้ื้อสินคา้ไดโ้ดยง่าย 
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2. ทางบริษทัผูผ้ลิตแลจ าหน่ายควรจดัใหมี้ส่วนลดราคา บตัรก านลั/บตัรส่วนลด ให้แก่ลูกคา้
เป็นประจ าตามวาระโอกาสและเทศกาลท่ีเหมาะสม เช่น จดังานส่วนลดราคาในช่วงส้ินปี เทศกาล
สงกรานต ์เป็นตน้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือให้แก่ลูกคา้ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีต่อลูกคา้ธุรกิจในการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้หลงั
การขาย ล าดบัท่ีสองคือ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสม ่าเสมอและล าดบัท่ีสามคือ ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมี
ความน่าเช่ือถือ ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนควรน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา 
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ ดงัน้ี 

1. หากพบวา่สินคา้มีปัญหาตอ้งสามารถเปล่ียนสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดท้นัที จะสามารถสร้าง
ความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

2. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ต้องได้มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับเช่น มาตรฐาน API (American 
Petroleum Institute), มารตฐาน JASO (The Japanese Automotive Standards Organization) เป็นตน้ 
และจะตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีไดรั้บมารตฐานสากล เช่นกนัยกตวัอยา่งเช่น มาตรฐาน ISO 9000, 
ISO 14000 

ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขององคก์ารธุรกิจไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัดา้นภายในองคก์าร ปัจจยัดา้นระหวา่งบุคคลและปัจจยัดา้นเฉพาะบุคคล จากผลการศึกษา
ไดผ้ลดงัน้ี 

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล  ประสบการณ์ท างานของผูมี้อ านาจในการตดัสินใจมีระดบัความ
อิทธิพลต่อการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นพนกังานขายท่ีจะเขา้ไป
ขายสินคา้ตอ้งมีความรู้ความเช่ืยวชาญเก่ียวกบัสินคา้เป็นอยา่งดีประกอบกบัตอ้งมีความแม่นย  าใน
เร่ืองของโปรโมชัน่ ก็จะสร้างความประทบัใจใหก้บัผูซ้ื้อได ้

ปัจจัยด้านระหว่างบุคคลสถานะของความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานประกอบการกบัผูแ้ทน
ขายของผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน เช่น ความสนิทสนม ความคุน้เคยมีระดบัความอิทธิพลต่อการซ้ือ
น ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ ในระดบัมาก ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายไม่ควรท่ีจะเปล่ียน 
พนักงานขายท่ีดูแลเขตนั้น  บ่อยเกินไปเน่ืองจากการขายสินคา้ประเภทน ้ ามนัหล่อล่ืน ต้องใช้
ความสัมพนัธ์ในการซ้ือขาย ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาอยา่งมากในการสร้างความสนิทสนมคุน้เคย 

ปัจจัยด้านภายในองค์การ เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงาน เช่น เนน้การเพิ่มยอดขาย 
เน้นผลตอบแทน เน้นภาพพจน์ท่ีดี มีระดบัความอิทธิพลต่อการซ้ือน ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์
ในระดบัมาก ดงันั้นสินคา้ของบริษทัเองตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบักิจการ โดยท่ีอาจจะเนน้การ
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วางแผนร่วมกบัลูกคา้ในการบริหารคลงัสินคา้ของลูกคา้ มีการวางแผนการจดัเก็บ การพยากรณ์
ยอดขาย เพื่อสามารถบริหารการขายให้ไดม้ากข้ึน และบริษทัตอ้งมีการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสม
เพื่อช่วยใหข้ายสินคา้ไดม้ากข้ึน ก าไรก็จะเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีมีการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีข้ึน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซ่ึงปัญหาเงินทุน/แหล่งเงินทุนส าหรับการจดัซ้ือ เป็นระดบัความ
อิทธิพลต่อการซ้ือน ้ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต ์ในระดบัมาก จึงตอ้งวางแผนร่วมกบัผูมี้อ  านาจใน
การตดัสินใจเพื่อบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มนั้น อาจ
เป็นปัจจยัท่ีบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการส่ือสารกบัลูกคา้อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อเตรียมตวัรับกบัเหตุการณ์ต่าง  ดา้ยเช่น ความผนัผวนราคาน ้ ามนั จึงตอ้งมีการส่ือสาร
และบริหารคลงัสินคา้ของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 
 

นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะส าหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่
ซ่อมและลูกคา้ท่ีมีประเภทกิจการ ร้านคา้ส่งและร้านอะไหล่ดงัน้ี 
 ลูกค้าที่มีประเภทกิจการ ร้านซ่อม/อู่ซ่อม ให้ความส าคญักบัเร่ืองกระบวนการให้บริการท่ี
จะตอ้งส่งสินคา้ดว้ยความรวดเร็ว เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีมกัไม่ไดเ้ก็บสินคา้ไวจ้  านวนมากและมกัจะ
สั่งสินคา้เร่งด่วน ทางบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายควร ตอบสนองดว้ยการส่งสินคา้ให้ตรงเวลาตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ และหลงัจากนั้นในระยะกลางหรือระยะยาวตอ้งมีการวางแผนในเร่ืองระดบัสินคา้คง
คลงัและรอบการเยีย่มของพนกังานขายวา่สัมพนัธ์กนัหรือไม่หากไม่สัมพนัธ์ควรมีการปรับรอบการ
เยีย่มลูกคา้ใหมี้ความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน 

ส่วนลูกค้าที่มีประเภทกิจการ ร้านค้าส่งและร้านอะไหล่ให้ความส าคญักบัเร่ืองราคาเป็น
อนัดบัแรกดงันั้นทางทางบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายควรตอ้งมีการควรจดัให้มีส่วนลดเงินสด ส่วนลด
สินคา้ บตัรก านลั/บตัรส่วนลด ตามวาระโอกาสและเทศกาลท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

 
 

 
 
 
 


