
บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
         การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดทําการสุมตัวอยางผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 
ราย  ซ่ึง เปนผู เคยบริโภคและซ้ือน้ํ ามันพืช  โดยการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม                
การวิเคราะหขอมูลแบงการนําเสนอเปน 5 สวน ประกอบดวย 
 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1-3) 
 สวนท่ี 2   พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมและการเลือก 
                                 ซ้ือน้ํามันพืช (ตารางท่ี 4-22) 
 สวนท่ี 3    ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
  ซ้ือน้ํามันพืช (ตารางท่ี 23-27)  
 สวนท่ี 4    ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้าํมันพืช จําแนกตาม

อายุ  รายได และอาชีพ (ตารางท่ี 28-42)  
 สวนท่ี 5    ปญหาการเลือกซ้ือน้ํามันพืช (ตารางท่ี 43-46) 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและอายุ 
                  

เพศ 
อายุ  (ป) 

ชาย หญิง 

52 82 
20 - 30 

(34.21%) (33.06%) 

42 63 
31 - 40 

(27.63%) (25.40%) 

33 57 
41 - 50 

(21.71%) (22.98%) 

19 36 
51 - 60 

(12.50%) (14.52%) 

6 10 
มากกวา  60  ป 

(3.95%) (4.03%) 

152 248 
รวม 

(100%) (100%) 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีอายุ 20-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

34.21 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 27.63  และอายุ  41-50 ป คิดเปนรอยละ 21.71    
อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 12.50    และอายุมากกวา 60  ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.95 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีอายุ  20-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.06 รองลงมาคือ  
อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 25.40  และอายุ  41-50 ป คิดเปนรอยละ 22.98 อายุ  51-60  ป คิดเปน
รอยละ 14.52   และอายุมากกวา  60  ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 4.03  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพและระดับการศึกษา    
  

ระดับการศึกษา รวม 
อาชีพ 

ตํ่ากวามัธยม มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี
สูงกวา 

ปริญญาตรี   
  ราชการ/ 0 10 5 53 13 81 

 รัฐวิสาหกิจ (0%) (2.50%) (1.25%) (13.25%) (3.25%) (20.25%) 

 ประมง/เกษตร 6 2 0 1 1 10 

  (1.50%) (0.50%) (0%) (0.25%) (0.25%) (2.50%) 

  พนักงาน 15 19 23 82 21 160 

 บริษัทเอกชน (3.75%) (4.75%) (5.75%) (20.50%) (5.25%) (40.00%) 

  เจาของกิจการ/ 16 29 18 28 6 97 

 คาขาย (4.00%) (7.25%) (4.50%) (7.00%) (1.50%) (24.25%) 

  อ่ืนๆ 11 9 5 22 5 52 

  (2.75%) (2.25%) (1.25%) (5.50%) (1.25%) (13.00%) 

  48 69 51 186 46 400 

รวม (12.00%) (17.25%) (12.75%) (46.50%) (11.50%) (100%) 
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ นักศึกษา,   แมบาน,  รับจางทั่วไป,   ลูกจาง  
                           
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
46.50  รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 17.25  ระดับอนุปริญญาคิดเปนรอยละ 12.75  
ระดับตํ่ากวามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 12.00 และระดับสูงกวา ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 11.50  
ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด        
คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือ อาชีพเจาของกิจการหรือคาขายคิดเปนรอยละ 24.25 อาชีพ      
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 20.25 อาชีพอ่ืนๆ (นักศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, 
ลูกจาง)  คิดเปนรอยละ 13.00 และประมงหรือเกษตรคิดเปนรอยละ 2.50  ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพและระดบัการศึกษาท่ีมีจํานวนมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ไดแก พนกังานบริษัทเอกชนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.50 รองลงมา คือ    
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 13.25 และเจาของกจิการ
หรือคาขายท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  7  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพและระดับรายไดรวม 
                 ตอเดือน            

 
รายไดรวมตอเดือน (บาท) 

อาชีพ นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 11 39 22 5 4 81 

  (2.75%) (9.75%) (5.50%) (1.25%) (1.00%) (20.25%) 

ประมง/เกษตร 5 4 1 0 0 10 

  (1.25%) (1.00%) (0.25%) (0%) (0%) (2.50%) 

พนักงาน 59 65 21 10 5 160 

บริษัทเอกชน (14.75%) (16.25%) (5.25%) (2.50%) (1.25%) (40.00%) 
เจาของกิจการ/

คาขาย 27 45 15 6 4 97 

  (6.75%) (11.25%) (3.75%) (1.50%) (1.00%) (24.25%) 

อ่ืนๆ 39 11 2 0 0 52 

  (9.75%) (2.75%) (0.50%) (0%) (0%) (13.00%) 

  141 164 61 21 13 400 

รวม (12.00%) (17.25%) (12.75%) (46.50%) (11.50%) (100%) 
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ นักศึกษา, แมบาน, รับจางทั่วไป, ลูกจาง 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับรายไดรวมตอเดือนเปนกลุมรายได
รวมตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.00  รองลงมา ไดแก กลุมรายไดรวม
ตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.25 กลุมรายไดรวมตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
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คิดเปนรอยละ 15.25 กลุมรายไดรวมตอเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.25   และกลุม
รายไดรวมตอเดือนมากกวา 40,000 บาท คิดเปนรอยละ  3.25 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพและระดับรายไดท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดรวมตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.25 
รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดรวมตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.75 
และเจาของกิจการหรือคาขาย มีรายไดรวมตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.25  
ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 2  พฤตกิรรมการเลือกซ้ือและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมและการเลือกซ้ือน้ํามันพืช 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชจําแนกตามชนิดของ 
                 น้ํามันพืช 
                 

ผูตอบแบบสอบถามที่ซื้อนํ้ามันพืชแตละชนิด 
ประเภทน้ํามันพืช 

จํานวน รอยละ 

น้ํามันถ่ัวเหลือง 274 68.50 

น้ํามันทานตะวัน 57 14.25 

น้ํามันปาลม 206 51.50 

น้ํามันรําขาว 64 16.00 

น้ํามันพืชอ่ืน 15 3.75 
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ นํ้ามันมะกอก, นํ้ามันงา, นํ้ามันขาวโพด, นํ้ามันมะพราว, นํ้ามันดอกคําฝอย 

                   (ชนิดของนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา 1 ขอ) 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือน้ํามันพืชชนิดน้ํามันถ่ัวเหลืองมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 68.50 รองลงมา ไดแก น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 51.50  น้ํามันรําขาว คิดเปน    
รอยละ 16.00 น้ํามันทานตะวัน คิดเปนรอยละ 14.25  และนํ้ามันพืชอ่ืนๆ (น้ํามันมะกอก, น้ํามันงา, 
น้ํามันขาวโพด, น้ํามันมะพราว,  น้ํามันดอกคําฝอย) คิดเปนรอยละ 3.75  ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุและชนิดของน้ํามันพืช 
                  ท่ีเลือกซ้ือ 
                    

อายุ (ป) 
ประเภทน้ํามันพืช 

20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา 60 
รวม 

น้ํามันถ่ัวเหลือง 106 62 61 34 11 274 

  (79.10%) (59.05%) (67.78%) (61.82%) (68.75%) (68.50%) 

น้ํามันทานตะวัน 19 16 11 10 1 57 

  (14.18%) (15.24%) (12.22%) (18.18%) (6.25%) (14.25%) 

น้ํามันปาลม 59 66 49 23 9 206 

  (44.03%) (62.86%) (54.44%) (41.82%) (56.25%) (51.50%) 

น้ํามันรําขาว 17 19 17 10 1 64 

  (12.69%) (18.10%) (18.89%) (18.18%) (6.25%) (16.00%) 

น้ํามันพืชอ่ืนๆ 6 2 3 3 1 15 

  (4.48%) (1.90%) (3.33%) (5.45%) (6.25%) (3.75%) 

รวม 134 105 90 55 16  

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ นํ้ามันมะกอก, นํ้ามันงา, นํ้ามันขาวโพด, นํ้ามันมะพราว, นํ้ามันดอกคําฝอย 
                (ชนิดของนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา 1 ขอ) 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ    20-30 ป เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลือง        

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.10 รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 44.03 และนํ้ามัน
ทานตะวัน คิดเปนรอยละ  14.18  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31-40 ป เลือกซ้ือน้ํามันปาลมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.86 
รองลงมา คือ  น้ํามันถ่ัวเหลืองคิดเปนรอยละ  59.05  และน้ํามันรําขาว  คิดเปนรอยละ 18.10  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41-50 ป เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลืองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.78 
รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ  54.44   และนํ้ามันรําขาว คิดเปนรอยละ 18.89  
ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ป เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลืองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.82 
รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ  41.82   น้ํามันทานตะวันและน้ํามันรําขาว คิดเปนรอยละ 
18.18  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 60 ป เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลืองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
68.75 รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 56.25  น้ํามันทานตะวัน น้ํามันรําขาวและ     
น้ํามันพืชอ่ืนๆ  (น้ํามันมะกอก, น้ํามันงา, น้ํามันขาวโพด, น้ํามันมะพราว, น้ํามันดอกคําฝอย)       
คิดเปนรอยละ 6.25  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวมตอเดือนและ 
                 ชนดิของน้ํามันพชืท่ีเลือกซ้ือ 
 

รายไดรวมตอเดือน (บาท) 
ประเภทนํ้ามันพืช นอยกวา 

10,000 
10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

นํ้ามันถ่ัวเหลือง 107 110 39 10 8 274 

  (75.89%) (67.07%) (63.93%) (47.62%) (61.54%) (68.50%) 

นํ้ามันทานตะวัน 6 25 15 10 1 57 

  (4.26%) (15.24%) (24.59%) (47.62%) (7.69%) (14.25%) 

นํ้ามันปาลม 76 95 23 5 7 206 

  (53.90%) (57.93%) (37.70%) (23.81%) (53.85%) (51.50%) 

นํ้ามันรําขาว 8 24 20 9 3 64 

  (5.67%) (14.63%) (32.79%) (42.86%) (23.08%) (16.00%) 

นํ้ามันพืชอื่นๆ 3 7 3 1 1 15 

  (2.13%) (4.27%) (4.92%) (4.76%) (7.69%) (3.75%) 

รวม 141 164 61 21 13  

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ นํ้ามันมะกอก,  นํ้ามันงา,  นํ้ามันขาวโพด,  นํ้ามันมะพราว, นํ้ามันดอกคําฝอย 
                  (ชนิดของนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา 1 ขอ) 
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จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท เลือก
ซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลืองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.89 รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 53.90 
และนํ้ามันรําขาว คิดเปนรอยละ 5.67  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 10,001-20,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลือง
มากท่ีสุด เปนรอยละ 67.07 รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ  57.93  และนํ้ามันทานตะวัน    
คิดเปนรอยละ 15.24  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 20,001-30,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลือง
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.93 รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ  37.70  และนํ้ามันรําขาว     
คิดเปนรอยละ 32.79  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 30,001-40,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลือง
และนํ้ามันทานตะวันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.62 รองลงมา คือ  น้ํามันรําขาว คิดเปนรอยละ  
42.86  และนํ้ามันปาลม คิดเปนรอยละ 23.81  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดรวมตอเดือนมากกวา 40,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันถ่ัวเหลือง
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.54 รองลงมา คือ  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ  59.05  และนํ้ามันรําขาว  
คิดเปนรอยละ 23.08  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอน้ํามันพืช  
 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อตราย่ีหอนํ้ามันพืช 
ตรายี่หอน้ํามันพืช 

จํานวน รอยละ 

องุน 205 51.25 
ทิพ 127 31.75 

กุก 149 37.25 

โอลีน 98 24.50 

มรกต 173 43.25 

หยก 86 21.50 

แวว 70 17.50 

อ่ืนๆ 18 4.50 
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ  คิง, โลตัส, DHC   (ตรายี่หอนํ้ามันพืชเลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
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จากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือน้ํามันพืชตรายี่หอองุนมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 51.25 รองลงมา คือ ตรายี่หอมรกต คิดเปนรอยละ 43.25 ตรายี่หอกุก คิดเปนรอยละ 37.25 
ตรายี่หอทิพ คิดเปนรอยละ 31.75 ตรายี่หอโอลีน คิดเปนรอยละ 24.50  ตรายี่หอหยก คิดเปนรอยละ 
21.50  ตรายี่หอแวว คิดเปนรอยละ 17.5 และตรายี่หออ่ืนๆ (คิง,  โลตัส,  DHC) คิดเปนรอยละ 4.50 
ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอและอายุ 

อายุ (ป) ตรายี่หอ 
น้ํามันพชื 20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา  60 

รวม 

องุน 70 48 41 35 11 205 

  (52.24%) (45.71%) (45.56%) (63.64%) (68.75%) (51.25%) 

ทิพ 39 36 31 15 6 127 

  (29.10%) (34.29%) (34.44%) (27.27%) (37.50%) (31.75%) 

กุก 42 42 38 20 7 149 

  (31.34%) (40.00%) (42.22%) (36.36%) (43.75%) (37.25%) 

โอลีน 29 33 22 9 5 98 

  (21.64%) (31.43%) (24.44%) (16.36%) (31.25%) (24.50%) 

มรกต 55 54 39 20 5 173 

  (41.04%) (51.43%) (43.33%) (36.36%) (31.25%) (43.25%) 

หยก 25 29 18 11 3 86 

  (18.66%) (27.62%) (20.00%) (20.00%) (18.75%) (21.50%) 

แวว 18 28 16 6 2 70 

  (13.43%) (26.675%) (17.78%) (10.91%) (12.50%) (17.50%) 

อ่ืนๆ 6 3 5 4 0 18 

  (4.48%) (2.86%) (5.56%) (7.27%) (0%) (4.50%) 

รวม 134 105 90 55 16  

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ คิง,  โลตัส,  DHC   (ตรายี่หอนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
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จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ    20-30 ป เลือกซ้ือน้ํามันตราองุนมากท่ีสุด     
คิดเปนรอยละ 52.24  รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรามรกต  กุก   ทิพ  โอลีน หยก  แวว และตรายี่หอ
อ่ืนๆ (คิง,  โลตัส,  DHC)  คิดเปนรอยละ 41.04    31.34    29.10   21.64   18.66    13.43  และ 4.48  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31-40 ป เลือกซ้ือน้ํามันตรามรกตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
51.43 รองลงมา ไดแก  น้ํามันตราองุน  กุก   ทิพ  โอลีน หยก  แวว และตรายี่หออ่ืนๆ(คิง,  โลตัส,  
DHC)   คิดเปนรอยละ 45.71   40.00   34.29   31.43    27.62   26.67  และ  2.86  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  41-50 ป เลือกซ้ือน้ํามันตราองุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.56 
รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรามรกต  กุก   ทิพ  โอลีน หยก  แวว และตรายี่หออ่ืนๆ (คิง,  โลตัส,  
DHC)  คิดเปนรอยละ 43.33    42.22    34.44    24.44    20.00    17.78  และ  5.56  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ป เลือกซ้ือน้ํามันตราองุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.64 
รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรามรกต  กุก   ทิพ  หยก  โอลีน  แวว และตรายี่หออ่ืนๆ (คิง,  โลตัส,  
DHC)  คิดเปนรอยละ 36.36    36.36    27.27   20.00   16.36    10.91  และ 7.27  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 60 ป เลือกซ้ือน้ํามันตราองุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
68.75 รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรากุก   ทิพ     มรกต    โอลีน   หยก  และแวว คิดเปนรอยละ 43.75   
37.50   31.25   31.25   18.75  และ 12.50  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอและรายไดรวมตอ 
                   เดือน 
   

ตรายี่หอ รายไดรวมตอเดือน (บาท) 

น้ํามันพชื 
นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

องุน 77 78 27 10 13 205 

  (54.61%) (47.56%) (44.26%) (47.62%) (100.00%) (51.25%) 

ทิพ 30 49 27 14 7 127 

  (21.28%) (29.88%) (44.26%) (66.67%) (53.85%) (31.75%) 

กุก 49 55 27 10 8 149 

  (34.75%) (33.54%) (44.26%) (47.62%) (61.54%) (37.25%) 

โอลีน 37 47 10 1 3 98 

  (26.24%) (28.66%) (16.39%) (4.76%) (23.08%) (24.50%) 

มรกต 59 75 29 6 4 173 

  (41.84%) (45.73%) (47.54%) (28.57%) (30.77%) (43.25%) 

หยก 30 36 12 5 3 86 

  (21.28%) (21.95%) (19.67%) (23.81%) (23.08%) (21.50%) 

แวว 27 34 8 1 0 70 

  (19.15%) (20.73%) (13.11%) (4.76%) (0%) (17.50%) 

อ่ืนๆ 8 6 2 1 1 18 

  (5.67%) (3.66%) (3.28%) (4.76%) (7.69%) (4.50%) 

รวม 141 164 61 21 13  

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ คิง,  โลตัส,  DHC (ตรายี่หอนํ้ามันพืชเลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
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จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท เลือก
ซ้ือน้ํามันตราองุนมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 54.61  รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรามรกต  กุก   โอลีน  
หยก  ทิพ   แวว และตรายี่หออ่ืนๆ (คิง,  โลตัส,  DHC)  คิดเปนรอยละ 41.84    34.75    26.24   
21.28   21.28    19.15  และ 5.67  ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 10,001-20,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันตราองุนมาก
ท่ีสุด   คิดเปนรอยละ  47.56  รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรามรกต   กุก  ทิพ  โอลีน  หยก   แวว และ
ตรายี่หออ่ืนๆ (คิง,  โลตัส,  DHC)  คิดเปนรอยละ  45.73    33.54   29.88   28.66   21.95   20.73   
และ 3.66  ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 20,001-30,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันตรามรกต
มากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 47.54  รองลงมา ไดแก  น้ํามันตราองุน  ทิพ  กุก   หยก  โอลีน   แวว และ
ตรายี่หออ่ืนๆ  (คิง,  โลตัส,  DHC)  คิดเปนรอยละ  44.26   44.26   44.26   19.67   16.39   13.11  
และ 3.28  ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือน 30,001-40,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันตราทิพมาก
ท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 66.67  รองลงมา ไดแก  น้ํามันตราองุน   กุก   มรกต   หยก  และโอลีน  แวว  
ตรายี่หออ่ืนๆ  (คิง,  โลตัส,  DHC)  คิดเปนรอยละ  47.62    47.62    28.57   23.81   และ  4.76    
4.76   4.76   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือนมากกวา 40,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันตราองุนมาก
ท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 100  รองลงมา ไดแก  น้ํามันตรากุก  ทิพ    มรกต  หยก  โอลีน  และตรายี่หอ
อ่ืนๆ  (คิง, โลตัส,  DHC)  คิดเปนรอยละ  61.54    53.85   30.77   23.08   23.08   และ  7.69        
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอ และเหตุผลท่ี 
                      เลือกซ้ือน้ํามันพืช 
     
เหตุผลท่ีเลือก ตราย่ีหอนํ้ามันพืช 
ซื้อน้ํามันพืช องุน ทิพ กุก โอลีน มรกต หยก แวว อ่ืนๆ 

 การโฆษณา  54 40 42 23 39 27 22 0 

  (26.34%) (31.50%) (28.19%) (23.47%) (22.54%) (31.40%) (31.43%) (0%) 

 ราคาถูกกวา 49 27 35 37 59 25 34 4 

 ย่ีหออื่นๆ (23.90%) (21.26%) (23.49%) (37.76%) (34.10%) (29.07%) (48.57%) (22.22%) 

 เพื่อนแนะนํา  12 9 8 11 13 7 9 1 

  (5.85%) (7.09%) (5.37%) (11.22%) (7.51%) (8.14%) (12.86%) (5.56%) 

  ทดลองใช 54 40 40 21 38 24 10 3 

  แลวเห็นวามี    
  คุณภาพ 

(26.34%) (31.50%) (26.85%) (21.43%) (21.97%) (27.91%) (14.29%) (16.67%) 

  มีประโยชน      29 10 14 10 17 9 7 6 

  มากกวา 
  ย่ีหออืน่ 

(14.15%) (7.87%) (9.40%) (10.20%) (9.83%) (10.47%) (10.00%) (33.33%) 

 ครอบครัวใช 95 57 70 37 74 31 21 4 

 เปนประจํา (46.34%) (44.88%) (46.98%) (37.76%) (42.77%) (36.05%) (30.00%) (22.25%) 

 อื่นๆ 6 5 7 9 7 4 4 4 

  (2.93%) (3.94%) (4.70%) (9.18%) (4.05%) (4.65%) (5.71%) (22.22%) 

รวม 205 127 149 98 173 86 70 18 

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
หมายเหตุ:  เหตุผลอื่นๆ คือ  ความสะดวก,  ยี่หอที่มีราคาถูก และการลดราคา  
                   (เหตุผลที่เลือกซื้อนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
                   ตราย่ีหออื่นๆ คือ คิง,  โลตัส, DHC (ตรายี่หอนํ้ามันพืช  เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอองุน มีเหตุผลในการ

เลือกซ้ือคือ  ครอบครัวใชเปนประจํา คิดเปนรอยละ  46.34   รองลงมาคือ  การโฆษณาและทดลอง
ใชแลวเห็นวามีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ   26.34  ราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 23.90            
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มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  14.15  เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ  5.85  และเหตุผล
อ่ืนๆ (ความสะดวก  ยี่หอท่ีมีราคาถูก และการลดราคา) คิดเปนรอยละ  2.93  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอทิพ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ  ครอบครัวใช
เปนประจํา คิดเปนรอยละ  44.88   รองลงมาคือ  การโฆษณาและทดลองใชแลวเห็นวามีคุณภาพ  
คิดเปน  รอยละ   31.50  ราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 21.26  มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน 
คิดเปนรอยละ  7.87  เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ  7.09  และเหตุผลอ่ืนๆ (ความสะดวก  ยี่หอท่ีมี
ราคาถูก และการลดราคา)  คิดเปนรอยละ  3.94  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอกุก มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ  ครอบครัวใช
เปนประจํา คิดเปนรอยละ  46.98   รองลงมาคือ  การโฆษณาคิดเปนรอยละ 28.19  ทดลองใชแลว
เห็นวามีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ   26.85  ราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 23.49  มีประโยชน
มากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  9.40  เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ  5.37  และเหตุผลอ่ืนๆ (ความ
สะดวก  ยี่หอท่ีมีราคาถูก และการลดราคา) คิดเปนรอยละ  4.70  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอโอลีน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ  ครอบครัว
ใชเปนประจําและราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  37.76   รองลงมาคือ  การโฆษณา คิดเปน
รอยละ 23.47  ทดลองใชแลวเห็นวามีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ   21.43  เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ 
11.22  มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  10.20  และเหตุผลอ่ืนๆ (ความสะดวก  ยี่หอท่ีมี
ราคาถูก และการลดราคา) คิดเปนรอยละ  9.18  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอมรกต มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ  ครอบครัว
ใชเปนประจํา คิดเปนรอยละ  42.77   รองลงมาคือ  ราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 34.10   
การโฆษณา   คิดเปนรอยละ 22.54  ทดลองใชแลวเห็นวามีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ   21.97                    
มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  9.83  และเพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ   7.51  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอหยก มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ  ครอบครัวใช
เปนประจํา คิดเปนรอยละ  36.05   รองลงมาคือ  การโฆษณา   คิดเปนรอยละ 31.40  ราคาถูกกวา
ยี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 29.07    ทดลองใชแลวเห็นวามีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ   27.91                 
มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  10.47  เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ  8.14  และเหตุผล
อ่ืนๆ (ความสะดวก  ยี่หอท่ีมีราคาถูก และการลดราคา) คิดเปนรอยละ  4.65  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชยี่หอแวว มีเหตุผลในการเลือกซ้ือคือ  น้ํามันพืชมี
ราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ  48.57  รองลงมาคือ  การโฆษณา  คิดเปนรอยละ 31.43  
ครอบครัวใชเปนประจํา คิดเปนรอยละ  30.00    ทดลองใชแลวเห็นวามีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ   
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14.29    เพื่อนแนะนํา   คิดเปนรอยละ  12.86  มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  10.00  
และเหตุผลอ่ืนๆ (ความสะดวก  ยี่หอท่ีมีราคาถูก และการลดราคา) คิดเปนรอยละ  5.71  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชตรายี่หออ่ืนๆ  (คิง,  โลตัส,  DHC)  มีเหตุผลในการ
เลือกซ้ือคือ  มีประโยชนมากกวายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ  33.33   เหตุผลรองลงมาคือ  น้ํามันพืชมี
ราคาถูกกวายี่หออ่ืนๆ   ครอบครัวใชเปนประจํา และเหตุผลอ่ืนๆ (ความสะดวก  ยี่หอท่ีมีราคาถูก 
และการลดราคา)     คิดเปนรอยละ 22.22   ทดลองใชแลวเห็นวามีคุณภาพ คิดเปนรอยละ   16.67  
และเพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ  5.56  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความเขาใจถึงความ 
                     แตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิดและการอานรายละเอียดดานโภชนาการท่ีระบุอยูขาง 
                     ขวดบรรจุภัณฑ 
                      
ความเขาใจถึงความ การอานรายละเอียดดานโภชนาการของน้ํามันพืชท่ีขางขวด 

แตกตางของนํ้ามันพืช 

แตละชนิด 
ไมอานเลย อานนอย อานปานกลาง อานละเอียดมาก 

ไมเขาใจเลย 26 3 3 1 

  (33.77%) (3.19%) (1.63%) (2.50%) 

เขาใจนอย 36 40 21 1 

  (46.75%) (42.55%) (11.41%) (2.50%) 

เขาใจปานกลาง 12 39 126 17 

  (15.58%) (41.49%) (68.48%) (42.50%) 

เขาใจดี 3 12 34 26 

  (3.90%) (12.77%) (18.48%) (65.00%) 

รวม 77 94 184 40 

  (100%) (100%) (100%) (100%) 
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              จากตารางท่ี 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ไมอานรายละเอียดดานโภชนาการของ   
น้ํามันพืชท่ีขางขวดเลย ทําใหไมมีความเขาใจถึงความแตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิด คิดเปน  
รอยละ  33.77        มีความเขาใจนอย คิดเปนรอยละ  46.75  มีความเขาใจปานกลาง คิดเปนรอยละ  
15.58  มีความเขาใจดี คิดเปนรอยละ  3.90  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีอานรายละเอียดดานโภชนาการของน้ํามันพืชท่ีขางขวดนอยทําใหไมมี
ความเขาใจถึงความแตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิด คิดเปนรอยละ  3.19  เขาใจนอย คิดเปน    
รอยละ  42.55  มีความเขาใจปานกลาง คิดเปนรอยละ  41.49  มีความเขาใจดี คิดเปนรอยละ  12.77  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีอานรายละเอียดดานโภชนาการของน้ํามันพืชท่ีขางขวดปานกลาง    
ทําใหไมมีความเขาใจถึงความแตกตางของน้ํามันพืชแตละชนิด คิดเปนรอยละ  1.63  มีความเขาใจ
นอย คิดเปนรอยละ  11.41  มีความเขาใจปานกลาง คิดเปนรอยละ  68.48  มีความเขาใจดี คิดเปน
รอยละ  18.48  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีอานรายละเอียดดานโภชนาการของน้ํามันพืชท่ีขางขวดละเอียดมาก         
ทําใหไมมีความเขาใจถึงความแตกตางของน้ํามันพืชแตละชนิด คิดเปนรอยละ  2.50  มีความเขาใจ
นอย  คิดเปนรอยละ  2.50  มีความเขาใจปานกลาง คิดเปนรอยละ  42.50  มีความเขาใจดี คิดเปน
รอยละ  65  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความเขาใจถึงความ 
                      แตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิดและชนิดของน้ํามันพืชท่ีคิดวามีคุณภาพดีท่ีสุด 
                       

  ชนิดของนํ้ามันพืช ความเขาใจถึงความแตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิด 

  ท่ีคิดวามีคุณภาพดีท่ีสุด 

 
ไมเขาใจเลย เขาใจนอย เขาใจปานกลาง เขาใจดี 

น้ํามันถ่ัวเหลือง 23 36 79 21 

  (69.70%) (36.73%) (40.72%) (28.00%) 

น้ํามันทานตะวัน 1 25 64 35 

  (3.03%) (25.51%) (32.99%) (46.67%) 

น้ํามันปาลม 6 17 11 4 

  (18.18%) (17.35%) (5.67%) (5.33%) 

น้ํามันรําขาว 3 16 33 9 

  (9.09%) (16.33%) (17.01%) (12.00%) 

น้ํามันพืชอ่ืนๆ 0 4 7 6 

  (0%) (4.08%) (3.61%) (8.00%) 

รวม 33 98 194 75 

  (100%) (100%) (100%) (100%) 
    หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ นํ้ามันมะกอก,  นํ้ามันงา,  นํ้ามันขาวโพด, นํ้ามันมะพราว, นํ้ามันดอกคําฝอย 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีคิดวาไมเขาใจถึงความแตกตางของน้ํามันพืช  
แตละชนิดเลย  คิดวาน้ํามันถ่ัวเหลืองเปนน้ํามันพืชท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.70  
รองลงมา คือ น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 18.18  น้ํามันรําขาว คิดเปนรอยละ  9.09  และน้ํามัน
ทานตะวันคิดเปนรอยละ 3.03  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวามีเขาใจนอยถึงความแตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิด  คิดวา
น้ํามัน   ถ่ัวเหลืองเปนน้ํามันพืชท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ  36.73  รองลงมา คือ             
น้ํามันทานตะวัน คิดเปนรอยละ  25.51  น้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 17.35  น้ํามันรําขาว คิดเปน  
รอยละ 16.33   และนํ้ามันอ่ืนๆ (น้ํามันมะกอก, น้ํามันงา,  น้ํามันขาวโพด, น้ํามันมะพราว,      
น้ํามันดอกคําฝอย)  คิดเปนรอยละ 4.08  ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีคิดวา มีความเขาใจปานกลางถึงความแตกตางของน้ํามันพืชแตละชนดิ       
ทําใหคิดวาน้ํามันถ่ัวเหลืองเปนน้ํามันพืชท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ  40.72  รองลงมา คือ     
น้ํามันทานตะวัน  คิดเปนรอยละ  32.99  น้ํามันรําขาว คิดเปนรอยละ 17.01   น้ํามันปาลม คิดเปน
รอยละ 5.67  และนํ้ามันอ่ืนๆ (น้ํามันมะกอก , น้ํามันงา, น้ํามันขาวโพด,  น้ํามันมะพราว ,          
น้ํามันดอกคําฝอย) คิดเปนรอยละ 3.61  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวา มีความเขาใจดีถึงความแตกตางของนํ้ามันพืชแตละชนิดทําให
คิดวา   น้ํามันทานตะวัน เปนน้ํามันพืชท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ  46.67  รองลงมา คือ 
น้ํามันถ่ัวเหลืองคิดเปนรอยละ   28.00  น้ํามันรําขาว  คิดเปนรอยละ  12.00   น้ํามันอ่ืนๆ            
(น้ํามันมะกอก, น้ํามันงา, น้ํามันขาวโพด, น้ํามันมะพราว, น้ํามันดอกคําฝอย)  คิดเปนรอยละ  8.00  
และนํ้ามันปาลม คิดเปนรอยละ 5.33  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดบรรจุและเหตุผลใน 
                     การเลือกซ้ือขนาดบรรจุ  
       

เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ การเลือกซ้ือขนาดบรรจุของน้ํามันพชื (ลิตร) 

ขนาดบรรจุ 0.5 1 2 3 อ่ืนๆ 

สะดวกและคลองตัว       32 270 6 3 1 

ในการใช (94.12%) (82.32%) (35.29%) (18.75%) (20.00%) 

ขนาดบรรจุสวยงาม 1 10 1 0 0 

  (2.94%) (3.05%) (5.88%) (0%) (0%) 

ราคาตอขนาดบรรจุ 0 37 10 12 1 

ประหยดักวา           (0%) (11.28%) (58.82%) (75.00%) (20.00%) 

ไมมีขนาดบรรจุอ่ืน 0 7 0 0 0 

  (0%) (2.13%) (0%) (0%) (0%) 

อ่ืนๆ 1 4 0 1 3 

  (2.94%) (1.22%) (0%) (6.25%) (60.00%) 

รวม 34 328 17 16 5 

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
หมายเหตุ: ขนาดบรรจุอื่นๆ คือ 18 ลิตร,  ปบ , ถุง 
หมายเหตุ:  เหตุผลอื่นๆ  คือ  ไมตองซื้อบอย,  บรรจุถุงราคาถูกกวาบรรจุขวด,  ตามความเหมาะสมและ 
                   ไมตองเก็บไวนาน,  เพ่ือคาขาย 
 

จากตารางท่ี 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชขนาดบรรจุขนาด 0.5 ลิตร    
มีเหตุผลจากความสะดวกหรือมีความคลองตัวในการใชงาน มากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 94.12   
เหตุผลรองลงมา คือ ขนาดบรรจุสวยงามและเหตุผลอ่ืนๆ (ไมตองซ้ือบอย,  บรรจุถุงราคาถูกกวา
บรรจุขวด,  ตามความเหมาะสมและไมเก็บไวนาน,  เพื่อคาขาย)  คิดเปนรอยละ  2.94  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชขนาดบรรจุขนาด 1 ลิตร มีเหตุผลจากความสะดวก
หรือมีความคลองตัวในการใชงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.32   เหตุผลรองลงมา คือ ราคาตอ
ขนาดบรรจุประหยัด คิดเปนรอยละ 11.28   ขนาดบรรจุสวยงาม คิดเปนรอยละ  3.05  ไมมีบรรจุ
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ขนาดอ่ืน คิดเปนรอยละ 2.13  และเหตุผลอ่ืนๆ (ไมตองซ้ือบอย,  บรรจุถุงราคาถูกกวาบรรจุขวด,  
ตามความเหมาะสมและไมเก็บไวนาน,  เพื่อคาขาย)  คิดเปนรอยละ  1.22  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชขนาดบรรจุขนาด 2 ลิตร มีเหตุผลจากราคาตอขนาด
บรรจุประหยัดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.82  เหตุผลรองลงมา คือ ความสะดวกหรือมีความ
คลองตัวในการใชงาน คิดเปนรอยละ 35.29  และขนาดบรรจุสวยงามคิดเปนรอยละ  5.88   
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชขนาดบรรจุขนาด 3 ลิตร มีเหตุผลจากราคาตอขนาด
บรรจุประหยัดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.00   เหตุผลรองลงมา คือ ความสะดวกหรือมีความ
คลองตัวในการใชงาน คิดเปนรอยละ 18.75  และเหตุผลอ่ืนๆ (ไมตองซ้ือบอย,  บรรจุถุงราคาถูก
กวาบรรจุขวด,  ตามความเหมาะสมและไมเก็บไวนาน,  เพื่อคาขาย) คิดเปนรอยละ  6.25  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชขนาดบรรจุอ่ืนๆ (18 ลิตร,  ปบ , ถุง) มีเหตุผลอ่ืนๆ 
(ไมตองซ้ือบอย,  บรรจุถุงราคาถูกกวาบรรจุขวด,  ตามความเหมาะสมและไมเก็บไวนาน,          
เพื่อคาขาย) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  60.00  เหตุผลรองลงมา คือ  มีความสะดวกหรือมีความ
คลองตัวในการใชงานและราคาตอขนาดบรรจุประหยัด คิดเปนรอยละ  20.00   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนการซ้ือน้ํามันพืช 
                      ตอคร้ังและความถ่ีในการซ้ือ   
                       

ความถ่ีในการซื้อ จํานวนน้ํามันพืชในการซ้ือตอคร้ัง (ขวด) 
  1 2 3 4 อ่ืนๆ 

รวม 

สัปดาหละคร้ัง  25 11 2 8 5 51 

  (13.02%) (10.28%) (4.44%) (24.24%) (21.74%) (12.75%) 

สองสัปดาหคร้ัง 48 17 5 1 2 73 

  (25.00%) (15.89%) (11.11%) (3.03%) (8.70%) (18.25%) 

สามสัปดาหคร้ัง 28 12 6 1 1 48 

  (14.58%) (11.21%) (13.33%) (3.035%) (4.35%) (12.00%) 

เดือนละคร้ัง 76 61 26 21 6 190 

  (39.58%) (57.01%) (57.78%) (63.64%) (26.09%) (47.50%) 

อ่ืนๆ 15 6 6 2 9 38 

  (7.81%) (5.61%) (13.33%) (6.06%) (39.13%) (9.50%) 

รวม 192 107 45 33 23  

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  
หมายเหตุ:  จํานวนนํ้ามันพืชในการซื้อตอครั้ง อื่นๆ คือ  6 ขวด, ถาลดราคามากซื้อจํานวนมาก, 1 ปบ, 2 ถุง ,        
                     ไมแนนอน,ขึ้นอยูกับงบประมาณ  
หมายเหตุ:   ความถ่ีในการซื้อ อื่นๆ คือ ทุกวัน, ไมแนนอน, 2-3 วันตอครั้ง, 3 เดือนตอครั้ง, 10 วันตอครั้ง,  
                    เมื่อใกลหมด 
 

จากตารางท่ี 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือแยกตามจํานวนการซ้ือน้ํามันพืชตอคร้ัง 
ไดแก  ซ้ือคร้ังละ 1 ขวด มากท่ีสุด รองลงมา คือ ซ้ือคร้ังละ 2 ขวด,  คร้ังละ 3 ขวด,  คร้ังละ 4 ขวด 
และอ่ืนๆ  (ซ้ือคร้ังละ  6  ขวด, ถาลดราคามากซ้ือจํานวนมาก,  1 ปบ,  2 ถุง , ไมแนนอน,  ข้ึนอยูกับ
งบประมาณ)  ตามลําดับ 
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  ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือแยกตามความถ่ีในการซ้ือน้ํามันพืช  ไดแก ซ้ือเดือนละคร้ังมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.50  รองลงมา คือ ซ้ือสองสัปดาหตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 18.25  ซ้ือสัปดาห
ตอคร้ัง   คิดเปนรอยละ 12.75 ซ้ือสามสัปดาหตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 12  และอ่ืนๆ (ทุกวัน,            
ไมแนนอน,  2-3 วัน ตอคร้ัง, 3 เดือนตอคร้ัง, 10 วันตอคร้ัง, เม่ือใกลหมด) คิดเปนรอยละ 9.50 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือแยกตามความถ่ีในการซ้ือและจํานวนการซ้ือน้ํามันพืชตอคร้ัง 
โดยซ้ือน้ํามันพืชคร้ังละ 1 ขวด  มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.58    
ซ้ือน้ํามันพืชคร้ังละ 2 ขวด  มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.01            
ซ้ือน้ํามันพืชคร้ังละ 3 ขวด  มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.78        
ซ้ือน้ํามันพืชคร้ังละ 4 ขวด  มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.64          
และซ้ือน้ํามันพืชจํานวนอ่ืนๆ ตอคร้ัง (ซ้ือคร้ังละ  6  ขวด, ถาลดราคามากซ้ือจํานวนมาก,  1 ปบ,     
2 ถุง , ไมแนนอน,  ข้ึนอยูกับงบประมาณ)  มีความถ่ีในการซ้ือท่ีความถ่ีอ่ืนๆ (ทุกวัน, ไมแนนอน, 
2-3 วันตอคร้ัง,  3 เดือนตอคร้ัง, 10 วันตอคร้ัง, เม่ือใกลหมด) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.13  
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     ตารางท่ี 15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการเลือก 
                         ซ้ือน้ํามันพืช    
 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ํามันพืช 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืช 

จํานวน รอยละ 

ซ้ือยี่หอเดิมเปนประจํา    
ถาไมมียี่หอเดมิจะไมซ้ือ 

43 10.75 

ซ้ือยี่หอเดิมเปนประจํา    
ถาไมมียี่หอเดมิจะซ้ือยีห่ออ่ืนทดแทน 

239 59.75 

ซ้ือยี่หอเดิมเปนประจํา    แตถามียี่หอใหม 
ออกมาก็จะซ้ือไปทดลองใช 

25 6.25 

เปล่ียนยีห่อน้ํามันพืชไปเร่ือยๆ 
  

35 8.75 

ซ้ือ 2-3 ยี่หอเทานั้น 
  

52 13.00 

อ่ืนๆ 
  

6 1.50 

รวม 
 

400 100 

       หมายเหตุ:  ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรม คือ คุณภาพของนํ้ามัน, ราคาถูกและมีเครื่องหมาย อย. 
       หมายเหตุ:  พฤติกรรมการซื้อ อื่นๆ คือ ยี่หอที่มีราคาถูก ซื้อยี่หอน้ัน, ตามความสะดวก, สวนประกอบของ 
                           นํ้ามันพืชแตละยี่หอ 
 

จากตารางท่ี 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยซ้ือ      
ยี่หอเดิมเปนประจํา   ถาไมมียี่หอเดิมจะซ้ือยี่หออ่ืนทดแทนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.75  
รองลงมา คือ ซ้ือ 2-3 ยี่หอเทานั้น คิดเปนรอยละ 13  ซ้ือยี่หอเดิมเปนประจํา   ถาไมมียี่หอเดิม    
จะไมซ้ือ คิดเปนรอยละ 10.75   เปล่ียนยี่หอน้ํามันพืชไปเร่ือยๆ คิดเปนรอยละ 8.75  ซ้ือยี่หอเดิม
เปนประจํา  แตถามียี่หอใหมออกมาก็จะซ้ือไปทดลองใช คิดเปนรอยละ 6.25  และพฤติกรรม 
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การเลือกซ้ือ อ่ืนๆ (ยี่หอท่ีมีราคาถูก ซ้ือยี่หอนั้น, ตามความสะดวก, สวนประกอบของน้ํามันพืช
แตละยี่หอ) คิดเปนรอยละ 1.50  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยท่ีมีผลตอการ 
                      เปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืช   

 หมายเหตุ:  ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรม คือ คุณภาพของนํ้ามัน, ราคาถูกและมีเครื่องหมาย อย. 
                    (ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรม เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
 
  จากตารางท่ี 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืชของ
เม่ือพบน้ํามันพืชมีราคาถูกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.03  รองลงมา คือ อยากทดลองใชยี่หออ่ืน   
คิดเปนรอยละ 24.56  ในรานขายไมมีน้ํามันพืชยี่หอท่ีใชประจํา คิดเปนรอยละ 21.51  มีผูอ่ืนหรือ
โฆษณาแนะนํา คิดเปนรอยละ 11.19  มีของแถม คิดเปนรอยละ 10.61 และอ่ืนๆ (คุณภาพของ
น้ํามัน, ราคาถูกและมีเคร่ืองหมาย อย.) คิดเปนรอยละ 2.18  ตามลําดับ 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรม ผลการวิเคราะห 
ในการซ้ือน้ํามันพืชยี่หอใหม   จํานวน รอยละ 

ราคาถูก 

  
186 27.03 

ผูอ่ืนหรือโฆษณาแนะนํา 

  
77 11.19 

มีของแถม  

  
73 10.61 

อยากทดลองใชยี่หออ่ืน 

  
169 24.56 

ในรานขาย ไมมีน้ํามันพืช 
ยี่หอท่ีใชประจําขาย 

148 21.51 

อ่ืนๆ 

  
15 2.18 
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      ตารางท่ี 17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นของ 
                            ผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพของนํ้ามันพืชแตละยี่หอ 
 

  หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ ไมมีความคิดเห็น, คุณภาพอาจจะเหมือนกันแตประโยชนอาจแตกตางกัน 
 

จากตารางท่ี 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาน้ํามันพืชแตละยี่หอมีคุณภาพไม
เหมือนกัน แตสามารถใชทดแทนกันได มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ53.75 รองลงมา คือ คิดวา  
น้ํามันพืชแตละยี่หอมีคุณภาพเหมือนกัน สามารถใชทดแทนกันไดคิดเปนรอยละ 38.25            
คิดวาน้ํามันพืชแตละยี่หอมีคุณภาพไมเหมือนกัน และไมสามารถใชทดแทนกันไดคิดเปนรอยละ 
7   และอ่ืนๆ (ไมมีความคิดเห็น, คุณภาพอาจจะเหมือนกันแตประโยชนอาจแตกตางกัน)  คิดเปน
รอยละ 1  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นตอคุณภาพ ผลการวิเคราะห 

ของนํ้ามันพชืแตละยี่หอ จํานวน รอยละ 

เหมือนกนั  สามารถใชทดแทนกันได  
  

153 38.25 

ไมเหมือนกัน แตสามารถใชทดแทนกันได 
  

215 53.75 

ไมเหมือนกัน และไมสามารถ 

ใชทดแทนกันได 
28 7.00 

อ่ืนๆ 
  

4 1.00 

รวม 

  
400 100 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก 
                     ซ้ือน้ํามันพืช 
 

ผลการวิเคราะห 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามันพชื จํานวน รอยละ 

 ไมมีหรือ มีคลอเลสเตอรอลนอย             170 10.64 

  ยี่หอมีช่ือเสียง 97 6.07 

 ไมเปนไข                                            229 14.33 

 มีราคาท่ีเหมาะสม 221 13.83 

 คุณภาพด ี 230 14.39 

  บรรจุภัณฑแข็งแรง 63 3.94 

   ไมมีกล่ินเหม็นหืน 226 14.14 

   คุณประโยชนของน้ํามันพชื 148 9.26 

   คํานึงถึงสุขภาพ 144 9.01 

   มีรายการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม  64 4.01 

   อ่ืนๆ  6 0.38 

รวม 1,598 100 
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ แลวแตความสะดวกในการซื้อ, ไมแสดงความคิดเห็น 
                   (ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
 

จากตารางท่ี 18 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามเม่ือ
พบวาน้ํามันพืชมีคุณภาพดี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  41.39  รองลงมา คือ มีลักษณะไมเปนไข     
คิดเปนรอยละ 14.33  ไมมีกล่ินเหม็นหืน คิดเปนรอยละ 14.14   มีราคาท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 
13.83  ไมมีหรือมีคลอเลสเตอรอลนอย คิดเปนรอยละ  10.64   คุณประโยชนของน้ํามันพืช คิดเปน
รอยละ 9.26  คํานึงถึงสุขภาพ คิดเปนรอยละ 9.01 ยี่หอมีช่ือเสียง  คิดเปนรอยละ  6.07  มีรายการ
สงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม ) คิดเปนรอยละ 4.01  บรรจุภัณฑแข็งแรง คิดเปนรอยละ  3.94  
และปจจัยอ่ืนๆ (แลวแตความสะดวกในการซ้ือ, ไมแสดงความคิดเห็น)  คิดเปนรอยละ  0.38  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอ               
                   การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช 
                    

แหลงขอมูลท่ีมีผลตอ ผลการวิเคราะห 
การตัดสินใจซ้ือน้ํามันพชื จํานวน รอยละ 

เพื่อน  54 7.54 

คนในครอบครัว/ญาติพี่นอง 263 36.73 

ผูท่ีเคยใช/ผูเช่ียวชาญ 96 13.41 

ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 148 20.67 

 หนังสือพิมพ  41 5.73 

ปายโฆษณา 59 8.24 

พนักงานแนะนําสินคา 35 4.89 

อ่ืนๆ  20 2.79 

รวม 716 100 
หมายเหตุ:   แหลงขอมูลอื่นๆ คือ ฉลากบนตัวผลิตภัณฑ  
                 (แหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
 

จากตารางท่ี 19 พบวา แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ คนในครอบครัวหรือญาติพี่นองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  36.73  รองลงมา คือ          
ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 20.67  ผูท่ีเคยใชหรือผูเช่ียวชาญ คิดเปนรอยละ 13.41            
ปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 8.24 เพื่อน คิดเปนรอยละ 7.54   หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 5.73       
พนักงานแนะนําสินคาคิดเปนรอยละ 4.89  และแหลงขอมูลอ่ืนๆ (ฉลากบนตัวผลิตภัณฑ) คิดเปน
รอยละ 2.79  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ 
                     ตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูมีสวนรวมใน ผลการวิเคราะห 
การตัดสินใจซ้ือน้ํามันพชื จํานวน รอยละ 

ตัดสินใจดวยตนเอง 328 56.16 

พอ 9 1.54 

แม 87 14.90 

สามี 29 4.97 

ภรรยา 58 9.93 

ลูก 35 5.99 

เพื่อน 31 5.31 

อ่ืนๆ 7 1.20 

รวม 584 100 
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ เจาของราน, พนักงานขาย 

       (ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อนํ้ามันพืช เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 

 
จากตารางท่ี 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชดวยตนเอง      

มากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ  56.13  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชรองลงมา คือ แม คิดเปน
รอยละ 14.90  ภรรยา คิดเปนรอยละ 9.93   ลูกคิดเปนรอยละ 5.99  เพื่อน คิดเปนรอยละ 5.31   สามี
คิดเปนรอยละ 4.97  พอ คิดเปนรอยละ 1.54  และอ่ืนๆ (เจาของราน, พนักงานขาย) คิดเปนรอยละ 
1.20  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ  
                   และสถานท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืช    
 

สถานท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีในการซื้อน้ํามันพืชตอคร้ัง * รวม 

น้ํามันพชื สัปดาหละ
คร้ัง  

สองสัปดาห
คร้ัง 

สามสัปดาห
คร้ัง 

เดือนละ
คร้ัง อ่ืนๆ   

รานสะดวกซ้ือ   14 15 9 25 5 68 
(7-eleven, มินิมารท
ในปมน้ํามัน) (3.50%) (3.75%) (2.25%) (6.25%) (1.25%) (17.00%) 

รานขายของชํา 26 27 16 47 16 132 

  (6.50%) (6.75%) (4.00%) (11.75%) (4.00%) (33.00%) 

ไฮเปอรมารเก็ต  40 54 35 166 23 318 
(เทสโกโลตัส,  
คารฟูร, บิ๊กซี) 

(10.00%) (13.50%) (8.75%) (41.50%) (5.75%) (79.50%) 

ซุปเปอรมารเก็ต  17 20 12 64 5 118 
(ทอ็ปส, ริมปง) (4.25%) (5.00%) (3.00%) (16.00%) (1.25%) (29.50%) 

อื่นๆ 2 0 0 0 2 4 

  (0.50%) (0%) (0%) (0%) (0.50%) (1.00%) 

รวม 51 73 48 190 38  

  (12.75%) (18.25%) (12.00%) (47.50%) (9.50%)  
หมายเหตุ:  ความถ่ีในการซื้อ อื่นๆ คือ ทุกวัน, ไมแนนอน, 2-3 วันตอครั้ง, 3 เดือนตอครั้ง, 10 วันตอครั้ง, เมื่อใกล 
                    หมด 
หมายเหตุ:  สถานที่ซื้อ อื่นๆ คือ ตลาดสด, พนักงานขายตรง (สถานที่ซื้อ เลือกตอบมากกวา 1 ขอ) 
หมายเหตุ:  * หมายถึง ความถ่ีในการซื้อนํ้ามันพืชตอครั้ง (ตามปริมาณที่ซื้อเปนประจํา) 

 
จากตารางท่ี  21 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือน้ํ า มันพืชในรานคาประเภท          

ไฮเปอรมารเก็ต (เทสโกโลตัส,  คารฟูร, บ๊ิกซี) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.50 รองลงมา คือ       
รานขายของชํา  คิดเปนรอยละ 33 ซุปเปอรมารเก็ต (ท็อปส, ริมปง) คิดเปนรอยละ 29.50        
รานสะดวกซ้ือ (7-eleven,  มินิมารทในปมน้ํามัน) คิดเปนรอยละ 17  และสถานท่ีอ่ืนๆ (ตลาดสด, 
พนักงานขายตรง) คิดเปนรอยละ 1  ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามแยกตามความถ่ี และสถานท่ีเลือกซ้ือ มากท่ีสุด 3 อันดับแรกไดแก       
ไฮเปอรมารเก็ต (เทสโกโลตัส, คารฟูร, บ๊ิกซี) ซ้ือเดือนละคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.50 
รองลงมา  ซุปเปอรมารเก็ต (ท็อปส, ริมปง)  ซ้ือเดือนละคร้ัง คิดเปนรอยละ 16 และไฮเปอรมารเก็ต 
(เทสโกโลตัส,   คารฟูร,  บ๊ิกซี) ซ้ือสองสัปดาหตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 13.50  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทสื่อโฆษณา 

            น้ํามันพืชเห็นบอยท่ีสุดและส่ือประเภทโฆษณาน้ํามันพชืท่ีจําไดมากท่ีสุด 
 
ประเภท 
ส่ือโฆษณา 

ประเภทสื่อโฆษณานํ้ามันพืชท่ีจําได 

น้ํามันพืช 
ที่พบบอย 

โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ เอกสารแผนพับ อ่ืนๆ 
รวม 

โทรทัศน 288 2 0 3 1 294 

  (72.00%) (0.50%) (0%) (0.75%) (0.25%) (73.50%) 

หนังสือพิมพ 9 33 1 1 0 44 

  (2.25%) (8.25%) (0.25%) (0.25%) (0%) (11.00%) 

วิทยุ 1 0 5 0 0 6 

  (0.25%) (0%) (1.25%) (0%) (0%) (1.50%) 

เอกสารแผนพับ 9 1 0 39 0 49 

ของแตละย่ีหอ (2.25%) (0.25%) (0%) (9.75%) (0%) (12.25%) 

อื่นๆ 2 0 0 0 5 7 

  (0.50%) (0%) (0%) (0%) (1.25%) (1.75%) 

รวม 309 36 6 43 6 400 

  (77.25%) (9.00%) (1.50%) (10.75%) (1.50%) (100%) 
หมายเหตุ:  สื่อที่จําไดอื่นๆ คือ ไมไดสนใจสื่อประเภทตางๆ 
หมายเหตุ:   สื่อที่เห็นบอย อื่นๆ คือ  ไมไดสนใจสื่อประเภทตางๆ  
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จากตารางท่ี 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบเห็นประเภทส่ือโฆษณาน้ํามันพืชทาง
โทรทัศนบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมาคือ เอกสารแผนพับของแตละยี่หอ คิดเปน     
รอยละ 12.25 หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 11   ส่ือประเภทอ่ืนๆ (ไมไดสนใจส่ือประเภทตางๆ)   
คิดเปนรอยละ 1.75  และวิทยุ คิดเปนรอยละ 1.5  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามจําส่ือประเภทโฆษณาน้ํามันพืชทางโทรทัศนไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
77.25 รองลงมาคือ เอกสารแผนพับของแตละยี่หอคิดเปนรอยละ 10.75 หนังสือพิมพคิดเปนรอยละ 
9  วิทยุและอ่ืนๆ (ไมไดสนใจส่ือประเภทตางๆ)  คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 

    ผูตอบแบบสอบถามแยกตามประเภทส่ือโฆษณาน้ํามันพืชเห็นบอยท่ีสุดและส่ือประเภท
โฆษณานํ้ามันพืชท่ีจําไดมากท่ีสุด มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก  โทรทัศนเปนส่ือท่ีเห็นบอยและ  
จําไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72  รองลงมา เอกสารแผนพับของแตละยี่หอ คิดเปนรอยละ 9.75 
และหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 8.25  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 

 

สวนท่ี 3  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืช     
ตารางท่ี 23  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
                      เลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถาม   
 

ปจจัยดาน  ระดับความสําคัญ 

ผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

อันดับ
ท่ี 

ชนิดของวัตถุดิบที่      133 172 76 17 2 

นํามาสกัดนํ้ามันพืช (33.30%) (43.00%) (19.00%) (4.30%) (0.50%) 
4.04 มาก 3 

คุณภาพของสินคา        167 182 46 3 2 

  (41.80%) (45.50%) (11.50%) (0.80%) (0.50%) 
4.27 มาก 2 

ลักษณะสีของ               117 184 85 13 1 

 นํ้ามันพืช (29.30%) (46.00%) (21.30%) (3.30%) (3.00%) 
4.01 มาก 4 

ปริมาณของการบรรจุ   80 153 132 32 3 

 เชน 0.5 ลิตร, 1 ลิตร    (20.00%) (38.30%) (33.00%) (8.00%) (0.80%) 
3.69 มาก 6 

ชนิดของบรรจุภัณฑ     76 134 140 45 5 

 เชน ขวด  กลอง           (19.00%) (33.50%) (35.00%) (11.30%) (1.30%) 
3.58 มาก 7 

ช่ือเสียงความ
นาเช่ือถือ                      

98 188 92 19 3 

ของบริษัทผูผลิต           (24.50%) (47.00%) (23.00%) (4.80%) (0.80%) 
3.9 มาก 5 

มีขอมูลบอกที่บรรจ-ุ    191 157 43 6 2 

ภัณฑ เชน  
วัตถุดิบที่ใชผลิต 

วัน เดือน ป  ที่ผลิต       

(47.80%) (39.30%) (10.80%) (1.50%) (0.50%) 
4.33 มาก 1 

 อื่นๆ                             0 0 0 0 0 0 - - 

หมายเหตุ: อื่นๆ คือ - 
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จากตารางท่ี 23  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก 3  อันดับแรก คือ มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (วัตถุดิบท่ีใชผลิต, วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ
วันหมดอายุหรือคุณคาทางโภชนาการ)  (คาเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ คุณภาพสินคา (คาเฉล่ีย 4.27 ) 
และชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช  ( คาเฉล่ีย 4.04)  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 24  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
                      ซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถาม 
                    

ระดับความสําคัญ 

ปจจัยดาน
ราคา 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย
รวม 

แปล
ผล 

อันดับ
ท่ี 

ราคาจําหนายตํ่า 108 125 139 26 2 

กวายี่หออื่น  (27.00%) (31.30%) (34.80%) (6.50%) (0.50%) 
3.78 มาก 2 

ราคาเหมาะสม 161 175 62 2 0 

ตามคุณภาพ  (40.30%) (43.80%) (15.50%) (0.50%) (0%) 
4.24 มาก 1 

มีสวนลดจาก 92 144 134 28 2 

ราคาที่แจงไว  (23.00%) (36.00%) (33.50%) (7.00%) (0.50%) 
3.74 มาก 3 

 อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 - - 

หมายเหตุ: อื่นๆ คือ - 

 
จากตารางท่ี 24  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ ราคา
เหมาะสมตามคุณภาพ ( คาเฉล่ีย 4.24)  ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน ( คาเฉล่ีย 3.78 ) และมีสวนลด
จากราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.74)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 25  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ 
                      ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถาม   
           

ระดับความสําคัญ 

ปจจัยดานการ 
จัดจําหนาย มากท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

อันดับ
ท่ี 

รานคาของชําใกล 71 143 122 54 10 

 บาน (17.80%) (35.80%) (30.50%) (13.50%) (2.50%) 
3.53 มาก 3 

รานขายของชํา 34 115 148 82 21 

ใน ตลาด (8.50%) (28.80%) (37.00%) (20.50%) (5.30%) 
3.15 

ปาน
กลาง 

4 

รานซุปเปอรมารเก็ต 128 181 69 15 7 

หรือรานซุปเปอร-
สโตร 

(32.00%) (45.30%) (17.30%) (3.80%) (1.80%) 
4.02 มาก 1 

รานคาที่การเดินทาง 127 170 71 24 8 

สะดวกและมีที่จอด
รถ 

(31.80%) (42.50%) (17.80%) (6.00%) (2.00%) 
3.96 มาก 2 

 อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 - - 

หมายเหตุ: อื่นๆ คือ - 

 
จากตารางท่ี 25  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมาก คือ  รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย  4.02 )  และ รานคาท่ี
การเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ ( คาเฉล่ีย 3.96 )  และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน    
( คาเฉล่ีย 3.53 )  ตามลําดับ      สวนปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีใหความสําคัญปานกลางคือ ราน
ขายของชําในตลาด ( คาเฉล่ีย  3.15 )  
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ 
                     ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถาม 
                       

ปจจัยดานการ ระดับความสําคัญ 

สงเสริมการตลาด 
มากท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

อันดับ
ท่ี 

โฆษณาทาง 77 152 116 50 5 

สื่อตางๆ  (19.30%) (38.00%) (29.00%) (12.50%) (1.30%) 
3.62 มาก 1 

จัดรายการสง 71 141 141 41 6 

เสริมการขาย (17.80%) (35.30%) (35.30%) (10.30%) (1.50%) 
3.58 มาก 2 

การสนับสนุน 30 67 175 94 34 

 กิจกรรม (9.50%) (16.80%) (43.80%) (23.50%) (8.50%) 
2.91 

ปาน
กลาง 

3 

พนักงานขาย 9 64 162 118 47 

  (2.30%) (16.00%) (40.50%) (29.50%) (11.80%) 
2.68 

ปาน
กลาง 

4 

 อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 - - 

หมายเหตุ: อื่นๆ คือ - 
 

จากตารางท่ี 26   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
ตอการตัดสินใจเลือกน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมาก คือ มีการโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ) (คาเฉล่ีย 
3.62) และมีการจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา)  (คาเฉล่ีย 
3.58) ตามลําดับ 

สวนปจจยัดานการสงเสริมการตลาดท่ีใหความสําคัญปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย 2.91) และพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 2.68)  
ตามลําดับ     
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ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ 
                   ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพชืของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 3.97 สําคัญมาก 

ดานราคา 3.92 สําคัญมาก 

ดานการจัดจําหนาย 3.66 สําคัญมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.19 สําคัญปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 27    ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.97)  ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.92)  และปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 
3.66)  ตามลําดับ และปจจัยท่ีผูตอบคําถามใหความสําคัญปานกลาง คือ     ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด (คาเฉล่ีย 3.19) 
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สวนท่ี 4   ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตดัสินใจซ้ือน้ํามันพืชจําแนกตาม อายุ รายได 
                 และอาชีพ 
ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
                   เลือกซ้ือน้ํามันพชืของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   

อายุ (ป)  คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา 60 รวม 

ชนิดของวัตถุดิบที่นํา 3.96 4.11 4.17 3.98 3.75 4.00 
มาสกัดนํ้ามันพืช มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

    อันดับ 4  อันดับ 3    อันดับ 3   

คุณภาพของสินคา 4.27 4.44 4.18 4.24 3.88 4.20 

  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2   อันดับ 2 อันดับ 2  อันดับ 1  อันดับ 2   

ลักษณะสีของน้ํามันพืช 3.99 4.16 3.89 4.18 3.25 3.89 

  มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

  อันดับ 3  อันดับ 3    อันดับ 3      

ปริมาณของการบรรจุ 3.58 3.96 3.61 3.56 3.63 3.67 

  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ชนิดของบรรจุภัณฑ 3.53 3.71 3.56 3.49 3.50 3.56 

  มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

ช่ือเสียงความนาเช่ือถือ 3.90 3.99 3.93 3.87 3.13 3.76 

ของบริษัทผูผลิต มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 
มีขอมูลบอกที่บรรจุ
ภัณฑ เชน วัตถุดิบที่ใช 

4.30 4.52 4.28 4.22 3.94 4.25 

ผลิต, วัน เดือน ป ที่ผลิต มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

และวันหมดอายุ เปนตน อันดับ 1  อันดับ 1  อันดับ 1  อันดับ 2  อันดับ 1   

อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

3.93 4.13 3.94 3.94 3.58  
คาเฉล่ียรวม 

มาก มาก มาก มาก มาก  
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ - 
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จากตารางท่ี 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละชวงอายุใหความสาํคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนี ้
 อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.93) 
โดยมีปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ 
ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.30)  คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.27) และลักษณะสีของ 
น้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 3.99)  ตามลําดับ 
 อายุ 31-40 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.13) 
โดยมีปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ขอมูล
บอกท่ีบรรจุภณัฑ (คาเฉล่ีย 4.52) สวนปจจยัยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรกคือ 
คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.44) และลักษณะสีของน้าํมันพืช ( คาเฉล่ีย 4.16) และชนิดของ
วัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพชื (คาเฉล่ีย 4.11)  ตามลําดับ 
 อายุ 41-50 ป  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.94) 
โดยมีปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 
ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.28)  คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.18) และชนดิของวัตถุดิบท่ี
นํามาสกัดน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 4.17) ตามลําดับ 
 อายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ( คาเฉล่ีย 3.94) 
โดยมีปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 
คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.24 ) ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ  (คาเฉล่ีย 4.22 ) และลักษณะสีของ
น้ํามันพืช ( คาเฉล่ีย 4.18 ) ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญระดับปานกลาง คือ ชนิดของบรรจุภัณฑ ( คาเฉล่ีย 3.49) 

อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.58) โดยปจจัยยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
3 อันดับแรก คือ ขอมูลบอกท่ีบรรจุภณัฑ (คาเฉล่ีย 3.94), คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 3.88) และ
ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกดัน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 3.75) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ลักษณะสีของน้าํมันพืช (คาเฉลี่ย 3.25) และ
ช่ือเสียงความนาเช่ือถือของบริษัทผูผลิต (คาเฉล่ีย 3.13) 
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ตารางท่ี 29  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

    หมายเหตุ:อื่นๆ คือ –  
 

จากตารางท่ี 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละชวงอายุใหความสาํคัญตอ
ปจจัยดานราคา ดังนี ้
 อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉลี่ย 3.83)     
โดยปจจยัยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมตาม
คุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.20)   ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน (คาเฉล่ีย 3.69) และมีสวนลดราคาท่ีแจงไว 
(คาเฉล่ีย 3.60)  ตามลําดับ 

อายุ 31-40 ปใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.10) โดย
ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมตาม
คุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.40)   มีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉลี่ย 3.97)  และราคาจําหนายตํ่ากวายีห่ออ่ืน 
(คาเฉล่ีย 3.92) ตามลําดับ 

 
 

อายุ (ป) 

ปจจัยดานราคา 20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา 60 
รวม 

ราคาจําหนาย 3.69 3.92 3.69 3.75 4.19 3.85 

ตํ่ากวายี่หออื่น มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

          อันดับ 1    

ราคาเหมาะสม 4.20 4.40 4.13 4.20 4.19 4.22 

ตามคุณภาพ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
  อันดับ 1   อันดับ 1  อันดับ 1  อันดับ 1 อันดับ 1    

มีสวนลดจากราคา 3.60 3.97 3.74 3.60 3.81 3.75 

ที่แจงไว มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
              

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

3.83 4.10 3.86 3.85 4.06    
คาเฉล่ียรวม มาก มาก มาก มาก มาก   
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 อายุ 41-50 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.86) โดย
ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมตาม
คุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.13)   มีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉลี่ย 3.74)  และราคาจําหนายตํ่ากวายีห่ออ่ืน 
(คาเฉล่ีย 3.69) ตามลําดับ 

อายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.85) โดย
ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมตาม
คุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.20)   ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน (คาเฉล่ีย 3.75) และมีสวนลดราคาท่ีแจงไว 
(คาเฉล่ีย 3.60)  ตามลําดับ 

อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 
4.06) โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาจําหนาย
ตํ่ากวายี่หออ่ืนและราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.19)  และมีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 
3.81)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 30  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ 
                    ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพชืของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ  
                   

อายุ  (ป) ปจจัยดานการ 
จัดจําหนาย 20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา 60 

รวม 

รานคาของชํา 3.41 3.67 3.46 3.65 3.56 3.55 

 ใกลบาน ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

              

รานขายของชํา 3.05 3.15 3.21 3.18 3.44 3.21 

 ในตลาด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

              

รานซุปเปอรมารเก็ต 4.01 4.21 3.83 3.91 4.31 4.05 

หรือรานซุปเปอร- มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 สโตร อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1   

รานคาที่การเดินทาง 3.99 4.18 3.73 3.80 4.13 3.96 

สะดวกและมีที่ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 จอดรถ อันดับ 2  อันดับ 2  อันดับ 2  อันดับ 2  อันดับ 2    

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.61 3.80 3.56 3.64 3.86  
คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  

หมายเหตุ: อื่นๆ คือ -  

 
จากตารางท่ี 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละชวงอายุใหความสาํคัญตอ

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ดังนี้ 
อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 

3.61) โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ   
รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.01) และรานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมี
ท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 3.99)      สวนปจจยัยอยดานการจดัจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดบัปานกลางคือ รานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.41) และรานขายของชํา
ในตลาด (คาเฉล่ีย 3.05)  ตามลําดับ 
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อายุ 31-40 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 
3.80) คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.21) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.18) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.67) 
ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานการจดัจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง คือ รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 3.15)  

อายุ 41-50 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 
3.56) โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ    
รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 3.83) และรานคาท่ีการเดนิทางสะดวกและ   
มีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 3.73) สวนปจจยัยอยดานการจดัจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
มีคาเฉล่ียในระดับปานกลางคือ รานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.46) และราน
ขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 3.21)  ตามลําดับ 

อายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 
3.64) โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราน
ซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 3.91) และรานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ี
จอดรถ (คาเฉล่ีย 3.80) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.65) ตามลําดับ   
สวนปจจยัยอยดานการจดัจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางคือ   
รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 3.18)  

อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 3.86) โดยปจจยัยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.31) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.13) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.56) 
ตามลําดับ      สวนปจจัยยอยดานการจัดจาํหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลางคือ รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย  3.44)  
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ตารางท่ี 31  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ 
                      ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

          

ปจจัยดานการ อายุ (ป) 

สงเสริมการตลาด 20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา 60 
รวม 

โฆษณาทางสื่อตางๆ 3.53 3.78 3.70 3.51 3.13 3.53 

หนังสือ พิมพ   มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

วิทยุ  โทรทัศน อันดับ 1  อันดับ 1   อันดับ 1    อันดับ 1  อันดับ 2    

จัดรายการสงเสริม 3.51 3.69 3.67 3.36 3.56 3.56 

การขาย มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

  อันดับ 2  อันดับ 2  อันดับ 2   อันดับ 2 อันดับ 1     

การสนับสนุน 2.88 2.97 2.93 2.93 2.63 2.87 

 กิจกรรม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

              

พนักงานขาย 2.69 2.66 2.64 2.84 2.25 2.62 
  ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอย ปานกลาง 

              

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.15 3.27 3.24 3.16 2.89  

คาเฉลี่ยรวม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง  

หมายเหตุ:อื่นๆ คือ - 
 

จากตารางท่ี 31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละชวงอายุใหความสาํคัญตอ
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ดังนี ้

อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ       
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.15) โดยปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทย ุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.53) และ การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก  แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) 
(คาเฉล่ีย 3.51) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) 
(คาเฉล่ีย 2.88) และพนกังานขาย (คาเฉล่ีย 2.69)  ตามลําดับ 

อายุ 31-40 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ       
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.27) โดยปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.78) และ การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) 
(คาเฉล่ีย 3.69) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) 
(คาเฉล่ีย 2.97) และพนกังานขาย (คาเฉล่ีย 2.66) ตามลําดบั 

อายุ 41-50 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.24) โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) (คาเฉล่ีย 3.70) และ
การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค  เม่ือซ้ือสินคา) (คาเฉล่ีย 3.67) 
ตามลําดับ       สวนปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนนุกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม)  (คาเฉล่ีย 
2.93)   และพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 2.64) ตามลําดับ 

อายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ       
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.16) โดยปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพมิพ  วิทย ุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.51)      สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง คือ การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก  แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) 
(คาเฉล่ีย 3.36)  เปนผูใหการสนับสนุนกจิกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย 2.93) 
และพนกังานขาย (คาเฉล่ีย 2.64) ตามลําดบั 

อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.89) โดยปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากคือ การจัดรายการสงเสริมการขาย  (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือ
สินคา) (คาเฉล่ีย 3.56) สวนปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทย ุโทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.13) และเปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กฬีาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย 2.63) 
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สวนปจจยัยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับนอย คือ 
พนักงานขาย (คาเฉล่ีย 2.64) 
 
ตารางท่ี 32  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ 
                      ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
                      
ปจจัยสวนประสม อายุ  (ป)   

การตลาด 20-30 31-40 41-50 51-60 มากกวา 60 รวม 

ปจจัยดาน 3.93 4.13 3.94 3.94 3.58 3.90 

ผลิตภัณฑ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 3   
ปจจัยดานราคา 3.83 4.1 3.86 3.85 4.06 3.94 

  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 1   
ปจจัยดานการ 3.61 3.8 3.56 3.64 3.86 3.69 

จัดจําหนาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 2   
ปจจัยดานการ 3.15 3.27 3.24 3.16 2.89 3.14 

สงเสริมการตลาด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

              
3.63 3.83 3.65 3.64 3.6   

คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก   
 

จากตารางท่ี 32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละชวงอายุ ใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดังนี ้

อายุ 20-30 ป ใหความสําคัญกับดานปจจยัสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดบัมาก 
(คาเฉล่ีย 3.63) โดยปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากคือ ปจจยัดานผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย  3.93), ปจจยัดานราคา (คาเฉลี่ย 3.83) และปจจยัดานการจดัจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.61) 
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ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 
3.15) 

อายุ 31-40 ป ใหความสําคัญกับดานปจจยัสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดบัมาก 
(คาเฉล่ีย 3.83) โดยปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 4.13), ปจจยัดานราคา (คาเฉล่ีย 4.10) และปจจัยดานการจดัจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.80) 
ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย  
3.27) 

อายุ 41-50 ป ใหความสําคัญกับดานปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.65) โดยปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากคือ ปจจยัดานผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 3.94), ปจจยัดานราคา (คาเฉล่ีย 3.86) และปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.56) 
ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย  
3.24) 

อายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับดานปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.64) โดยปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากคือ ปจจยัดานผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 3.94), ปจจยัดานราคา (คาเฉล่ีย 3.85) และปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.64) 
ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย  
3.16) 

อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับดานปจจยัสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูใน      
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก คือ ปจจัยดาน
ราคา (คาเฉล่ีย 4.06) ปจจัยดานการจดัจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.86) และปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลีย่ 
3.58) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(คาเฉล่ีย 2.89)  
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ตารางท่ี 33 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
                     เลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวมตอเดือน 
                      

รายไดรวมตอเดือน  (บาท) 
ปจจัยดาน 
ผลิตภัณฑ 

นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

ชนิดของ 3.85 4.03 4.31 4.57 4.15 4.18 
วัตถุดิบที่นํา มาก มาก มาก มากที่สุด มาก มาก 
 มาสกัดนํ้ามันพืช อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 2     

คุณภาพของ 3.95 4.37 4.59 4.67 4.38 4.39 
 สินคา มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก 
  อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 2   

ลักษณะสีของ 3.77 4.12 4.18 4.19 4.08 4.07 
นํ้ามันพืช มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
             

ปริมาณของ 3.47 3.77 3.80 3.81 4.31 3.83 
 การบรรจุ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
          อันดับ 3   

ชนิดของ 3.45 3.62 3.62 3.62 4.23 3.71 
 บรรจุภัณฑ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
              

ช่ือเสียงความนา 3.68 3.93 4.21 4.19 3.92 3.99 
เช่ือถือของ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
บริษัทผูผลิต             

มีขอมูลบอกที่ 4.24 4.29 4.48 4.52 4.62 4.43 
บรรจุภัณฑ มาก มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก 
  อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 1   

อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.77 4.02 4.17 4.22 4.24  
คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  

หมายเหตุ:อื่นๆ คือ - 
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จากตารางท่ี 33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชในแตละชวงรายไดรวมตอเดือน
ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดงันี้ 

รายไดนอยกวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.77) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 
อันดับแรกคือ ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.24)  คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 3.95) และชนิด
ของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 3.85) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางคือ ปริมาณของการบรรจุ (คาเฉล่ีย 3.47)  และชนิด
ของบรรจุภัณฑ  (คาเฉล่ีย 3.45) ตามลําดับ 
    รายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.02) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 
อันดับแรก คือ คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.37)    มีขอมูลบอกที่บรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.29) และ
ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย  4.03) ตามลําดับ 
 รายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.17) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุด คือ คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.59)  สวนปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับมาก 3 อันดับแรก 
คือ มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.48) ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 4.31) 
และช่ือเสียงความนาเช่ือถือของบริษัทผูผลิต (คาเฉล่ีย 4.21) ตามลําดับ 

รายได 30,001-40,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.37) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.67), ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช 
(คาเฉล่ีย 4.57) และขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.52)  ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 3  อันดับแรก คือ ลักษณะสีของ
น้ํามันพืชและช่ือเสียงความนาเช่ือถือของบริษัทผูผลิต (คาเฉล่ีย 4.19) และปริมาณของการบรรจุ 
(คาเฉล่ีย 3.81) 

รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.24) โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด
คือ ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.62) สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  3  อันดับแรก คือ คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.38)  ปริมาณของการ
บรรจุ (คาเฉล่ีย 4.31) และชนิดของบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.23) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 34  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือก 
                    ซ้ือน้ํามันพชื ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวมตอเดือน    
           

รายไดรวมตอเดือน  (บาท) 

ปจจัยดานราคา 
นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

ราคาจําหนาย 3.83 3.90 3.59 2.81 4.15 3.66 

ตํ่ากวายี่หออื่น มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

  อันดับ 2   อันดับ 2     อันดับ 2    

ราคาเหมาะสม 4.14 4.30 4.18 4.38 4.54 4.31 

ตามคุณภาพ มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 
  อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1   

มีสวนลดจากราคา 3.70 3.85 3.64 3.29 4.08 3.71 

ที่แจงไว มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 
      อันดับ 2   อันดับ 2     

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.89 4.01 3.80 3.49 4.26  

คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก ปานกลาง มาก  

หมายเหตุ:อื่นๆ คือ - 

        
จากตารางท่ี 34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชื ในแตละระดับรายไดรวมตอเดือน 

ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา ดังนี ้
รายไดนอยกวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 3.89) โดยมีปจจยัยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.14)  ราคาจําหนายตํ่ากวายีห่ออ่ืน (คาเฉลี่ย 3.83) และมี
สวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.70)  ตามลําดับ 
    รายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.01) โดยมีปจจยัยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.30)  ราคาจําหนายตํ่ากวายีห่ออ่ืน (คาเฉลี่ย 3.90) และมี
สวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.85)  ตามลําดับ 
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 รายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.80) โดยมีปจจยัยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.18)  มีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.64) และราคา
จําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน (คาเฉล่ีย 3.59) ตามลําดับ 

รายได 30,001-40,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.49) โดยมีปจจยัยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.38) สวนปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.29) และราคาจําหนายตํ่ากวา
ยี่หออ่ืน (คาเฉลี่ย 2.81) ตามลําดับ 

รายไดมากกวา 40,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.26) โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดคือ 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.54)  สวนปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาจําหนายตํ่ากวายีห่ออ่ืน (คาเฉล่ีย 4.15) และมีสวนลดราคาท่ีแจง
ไว (คาเฉล่ีย 4.08)  ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 35   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวมตอเดือน 

                        
รายไดรวมตอเดือน (บาท) 

ปจจัยดานการ 
จัดจําหนาย 

นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

รานคาของชําใกลบาน 3.64 3.57 3.26 3.24 3.46 3.43 

  มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

              

รานขายของชําในตลาด 3.36 3.11 2.97 2.52 3.15 3.02 

  
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ปาน
กลาง 

              

รานซุปเปอรมารเก็ต 3.74 4.13 4.11 4.48 4.46 4.19 

หรือรานซุปเปอรสโตร มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1   

รานคาที่การเดินทาง 3.69 4.07 4.05 4.38 4.38 4.12 

สะดวกและมีที่จอดรถ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2   

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.61 3.72 3.60 3.65 3.87  
คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  

หมายเหตุ:อื่นๆ คือ – 

 
จากตารางท่ี 35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละระดบัรายไดรวมตอเดือน 

ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ดังนี ้
รายไดนอยกวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบั

มาก (คาเฉล่ีย 3.61) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 3.74) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 3.69) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.64) 
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ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานการจดัจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
คือ  รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย  3.36) 

รายได10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 3.72) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.13) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย4.07) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.57) 
ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ       
ปานกลาง คือ รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 3.11) 

รายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือรานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.11) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.05) ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ รานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน 
(คาเฉล่ีย 3.26)  และรานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 2.97) ตามลําดับ 

รายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 3.65) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.48) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.38) ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ รานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน 
(คาเฉล่ีย 3.24)  และรานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 2.52) ตามลําดับ 

รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 3.87) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือรานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.46) และรานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.38) ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ รานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน 
(คาเฉล่ีย 3.46)  และรานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย  3.15) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  36  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวมตอ
เดือน 

                         

ปจจัยดานการ รายไดรวมตอเดือน (บาท) 

สงเสริมการตลาด 
นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

โฆษณาทางสื่อ 3.67 3.57 3.61 3.43 3.92 3.64 

 ตางๆ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

  อันดับ 1   อันดับ 2  อันดับ 1   อันดับ 1   อันดับ 1    

จัดรายการสงเสริม 3.62 3.65 3.38 3.05 3.92 3.52 

การขาย มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

   อันดับ 2  อันดับ 1  อันดับ 2   อันดับ 2  อันดับ 1    

การสนับสนุน 2.91 2.81 3.08 2.95 3.31 3.01 

 กิจกรรม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

           อันดับ 2   

พนักงานขาย 2.65 2.59 2.97 2.62 2.77 2.72 
  ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

              

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.21 3.15 3.26 3.01 3.48  

คาเฉลี่ยรวม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง  

หมายเหตุ:อื่นๆ คือ - 

 
           จากตารางท่ี 36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชในแตละระดับรายไดรวมตอเดือน 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาด ดังนี ้

รายไดนอยกวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.21) โดยมีปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทย ุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.67) และการจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค  เม่ือซ้ือสินคา) 
(คาเฉล่ีย 3.62) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม)
(คาเฉล่ีย 2.91) และพนกังานขาย (คาเฉล่ีย 2.65) ตามลําดบั 

รายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.15) โดยมีปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือการจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือ
สินคา) (คาเฉล่ีย 3.65) และการโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนงัสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.57) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) 
(คาเฉล่ีย 2.81) และพนกังานขาย (คาเฉล่ีย 2.59) ตามลําดบั 

รายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกบัปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.26) โดยมีปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.61) สวนปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง คือ การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) 
(คาเฉล่ีย 3.38) เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย 3.08) 
และพนกังานขาย (คาเฉล่ีย 2.97) ตามลําดบั 

รายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.01) โดยมีปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพมิพ  
วิทยุ โทรทัศน) (คาเฉล่ีย 3.43) การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค    
เม่ือซ้ือสินคา) (คาเฉล่ีย 3.05) และเปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) 
(คาเฉล่ีย 2.95) ตามลําดับ 

 รายไดมากกวา 40,000 บาทใหความสําคัญกับปจจยัดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) โดยมีปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) และ
การจัดรายการสงเสริมการขาย  (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค  เม่ือซ้ือสินคา) (คาเฉล่ีย 3.92)   
สวนปจจยัยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ 
เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  (กฬีาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย 3.31) และพนกังานขาย 
(คาเฉล่ีย 2.77)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 37   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดรวมตอเดือน 

                      

     ปจจัยสวน     รายไดรวมตอเดือน (บาท) 

ประสมการตลาด 
นอยกวา 
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

มากกวา 
40,000 

รวม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.77 4.02 4.17 4.22 4.24 4.09 
  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 2   

ปจจัยดานราคา 3.89 4.01 3.80 3.49 4.26 3.89 

  มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 1   

ปจจัยดาน 3.61 3.72 3.60 3.65 3.87 3.69 

 การจัดจําหนาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 2 อันดับ 3   

ปจจัยดานการ 3.21 3.15 3.26 3.01 3.48 3.22 

สงเสริมการตลาด  ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

            

3.62 3.73 3.71 3.60 3.96  

คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  
 

จากตารางท่ี 37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละระดบัรายไดรวมตอเดือน
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดังนี ้

รายไดนอยกวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก คือ ปจจยั   
ดานราคา (คาเฉล่ีย 3.89) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.77) และปจจยัดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.61) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.21)  
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รายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูใน

ระดับมาก(คาเฉล่ีย 3.73) โดยปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก คือ ปจจัย    
ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.02) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 4.01) และปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.72) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.15)  

รายได 20,001-30,000 บาทใหความสําคัญกับปจจยัสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.71) โดยปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจยั
ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.17) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.80) และปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.60) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.26)  

รายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.22) และ ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.65) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานราคา (คาเฉลี่ย 3.49) และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.01) ตามลําดบั 

รายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจยัสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก คือ ปจจยั   
ดานราคา (คาเฉล่ีย 4.26) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.24) และปจจยัดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 3.87) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.48)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

71 

 

ตารางท่ี 38   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ราชการ/  ประมง/ พนักงานบริษัท เจาของกิจการ/   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ รัฐวิสาหกิจ เกษตร เอกชน คาขาย อ่ืนๆ รวม 

ชนิดของวัตถุดิบที่นํา 4.31 3.90 3.99 3.80 4.25 4.05 

มาสกัดนํ้ามันพืช มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 3   อันดับ 3   

คุณภาพของสินคา 4.49 3.90 4.29 4.10 4.27 4.21 

  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2   

ลักษณะสีของ 4.27 3.60 3.91 3.98 4.02 3.96 

 นํ้ามันพืช มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 3 อันดับ 3   อันดับ 3     

ปริมาณของ 3.86 3.50 3.67 3.58 3.71 3.66 

 การบรรจุ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

              

ชนิดของบรรจุภัณฑ 3.84 3.30 3.60 3.29 3.69 3.54 

  มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

              

ช่ือเสียงความ 4.21 3.70 3.87 3.75 3.81 3.87 

นาเช่ือถือของ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 บริษัทผูผลิต   อันดับ 2         

มีขอมูลบอกที่ 4.49 3.70 4.33 4.15 4.50 4.23 

 บรรจุภัณฑ มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1   

อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  4.21 3.66 3.95 3.81 4.04  

คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  

หมายเหตุ:  ปจจัยดานผลิตภัณฑ อื่นๆ คือ - 
หมายเหตุ:  อาชีพอื่นๆ คือ นักศึกษา, แมบาน, รับจางทั่วไป, ลูกจาง 
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จากตารางท่ี 38 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชในแตละอาชีพ ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 

รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภณัฑโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.21) โดยมีปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก 3 อันดับแรกคือ ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑและคุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.49) ชนิดของ
วัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพชื (คาเฉล่ีย 4.31) และลักษณะสีของน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 4.27) ตามลําดบั  
   ประมงหรือเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก(คาเฉล่ีย 
3.66) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับ
แรกคือ ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืชและคุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 3.90)  ช่ือเสียงความ
นาเช่ือถือของบริษัทผูผลิตและ มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.70)  และลักษณะสีของ  
น้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 3.60) ตามลําดับ       สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลางคือ ชนิดของบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.45)  

พนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.95) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 
อันดับแรกคือ ขอมูลบอกที่บรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.33) คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.29) และชนิด
ของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช(คาเฉล่ีย 3.99)  ตามลําดับ 

เจาของกิจการหรือคาขายใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย3.81) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 
อันดับแรกคือ มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.15) คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย 4.10)  และ
ลักษณะสีของน้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 3.98) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางคือ ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช(คาเฉล่ีย 
3.29)  

อาชีพอ่ืนๆ (นกัศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.04) โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภณัฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.50) สวนปจจัยยอย       
ดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ คุณภาพของ
สินคา (คาเฉล่ีย 4.27)  ชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพชื (คาเฉลี่ย 4.25)  และลักษณะสีของ
น้ํามันพืช (คาเฉล่ีย 4.02)  ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 39   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือก 
                    ซ้ือน้ํามันพชืของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชพี 
                      

อาชีพ 

ปจจัยดานราคา 
ราชการ/ ประมง/ พนักงาน 

เจาของ
กิจการ/ 

อ่ืนๆ 
รวม 

  รัฐวิสาหกิจ เกษตร  บริษัทเอกชน คาขาย     

ราคาจําหนาย 3.73 4.20 3.73 3.88 3.73 3.85 

ตํ่ากวายี่หออื่น มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

    อันดับ 1   อันดับ 2   อันดับ 2   อันดับ 2     

ราคาเหมาะสมตาม 4.30 4.10 4.18 4.26 4.31 4.23 

คุณภาพ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 1  อันดับ 2   อันดับ 1    อันดับ 1   อันดับ 1    

มีสวนลดจากราคา 3.85 4.20 3.71 3.75 3.56 3.81 

ที่แจงไว มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2   อันดับ 1         

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.96 4.17 3.87 3.96 3.87  

คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  
หมายเหตุ:  ปจจัยดานราคา อื่นๆ คือ - 
หมายเหตุ:  อาชีพอื่นๆ คือ นักศึกษา, แมบาน, รับจางทั่วไป, ลูกจาง 

 
จากตารางท่ี 39 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชในแตละอาชีพ ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานราคา ดังนี้ 
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย 3.96) โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.30) มีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.85) และราคา
จําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน (คาเฉล่ีย 3.73) ตามลําดับ 
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  ประมงหรือเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
4.17) โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาจําหนาย
ตํ่ากวายี่หออ่ืนและมีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 4.20) และราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 
4.10) ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.87) โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ราคา
เหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.18) ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน (คาเฉล่ีย 3.73) และมีสวนลด
ราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.71) ตามลําดับ 

เจาของกิจการหรือคาขายใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย
3.96) โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากคือ ราคา
เหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.26) ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน (คาเฉลี่ย 3.88) และมีสวนลด
ราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.75) ตามลําดับ 

อาชีพอ่ืนๆ (นักศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.87)โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ (คาเฉล่ีย4.31) ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน 
(คาเฉล่ีย 3.73) และมีสวนลดราคาท่ีแจงไว (คาเฉล่ีย 3.56) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 40   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

                     
อาชีพ 

ปจจัยดานการ 
ราชการ/ ประมง/ พนักงาน 

เจาของ
กิจการ/ 

อ่ืนๆ 
รวม 

จัดจําหนาย รัฐวิสาหกิจ เกษตร  บริษัทเอกชน คาขาย     

รานคาของชํา 3.37 3.80 3.56 3.54 3.62 3.58 

 ใกลบาน ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 3 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3   

รานขายของชํา 2.96 4.00 3.13 3.12 3.37 3.32 

 ในตลาด ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

    อันดับ 1         

รานซุปเปอรมารเก็ต 4.15 2.90 4.03 4.00 4.06 3.83 

หรือรานซุปเปอร- มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

 สโตร อันดับ 1   อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1   

รานคาที่การเดินทาง 4.00 3.00 3.98 3.98 4.00 3.79 

สะดวกและมี มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

 ที่จอดรถ อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 2 อันดับ 2 อันดับ 2   

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
  3.62 3.43 3.67 3.66 3.76  

คาเฉลี่ยรวม มาก ปานกลาง มาก มาก มาก  
หมายเหตุ:  ปจจัยดานการจัดจําหนาย อื่นๆ คือ - 
หมายเหตุ:  อาชีพอื่นๆ คือ นักศึกษา, แมบาน, รับจางทั่วไป, ลูกจาง 
 

จากตารางท่ี 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชในแตละอาชีพ ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ดังนี้ 

 
 



 

 

76 

 

รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ   รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.15) และ
รานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ  สวนปจจัยยอยดานการจัด
จําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ รานคาของชําใกลบานหรือ
ใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.37)  และรานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย  2.96) ตามลําดับ 

  ประมงหรือเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับ        
ปานกลาง(คาเฉล่ีย 3.43) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก คือ รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 4.00) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ี
ทํางาน (คาเฉล่ีย 3.80) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ รานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย  3.00) และ
รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร  (คาเฉล่ีย  2.90) ตามลําดับ  

พนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉล่ีย 3.67) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากคือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.03) รานคาท่ีการเดินทางสะดวก
และมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 3.98) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.56) 
ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ      
ปานกลาง คือ รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย  3.13) 

เจาของกิจการหรือคาขายใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับ
มาก(คาเฉล่ีย 3.66) โดยมีปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 4.00) รานคาท่ีการเดินทาง
สะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 3.98) และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน(คาเฉล่ีย 3.54)  
ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ      
ปานกลาง คือ รานขายของชําในตลาด  (คาเฉล่ีย  3.12)   

อาชีพอ่ืนๆ (นักศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจดั
จําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.76) โดยมีปจจัยยอยดานการจดัจําหนายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากคือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร (คาเฉล่ีย 
4.06) รานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ (คาเฉล่ีย 4.00) และรานคาของชําใกลบานหรือ
ใกลท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.62) ตามลําดับ สวนปจจยัยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ รานขายของชําในตลาด (คาเฉล่ีย 3.37) ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 41   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

                      
ปจจัยดานการ อาชีพ 

สงเสริมการตลาด ราชการ/ ประมง/ พนักงาน เจาของกิจการ/ อ่ืนๆ 
รวม 

  รัฐวิสาหกิจ เกษตร  บริษัทเอกชน คาขาย     

โฆษณาทางสื่อตางๆ 3.69 3.30 3.66 3.47 3.67 3.56 
  มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1   

จัดรายการสงเสริม 3.62 3.30 3.53 3.61 3.63 3.54 
การขาย มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2   

การสนับสนุน 3.05 2.70 3.01 2.62 3.00 2.87 
กิจกรรม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  อันดับ 3 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3   

พนักงานขาย 2.79 2.30 2.80 2.37 2.75 2.60 
  ปานกลาง นอย ปานกลาง นอย ปานกลาง ปานกลาง 

    อันดับ 3         

 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

  3.29 2.90 3.25 3.02 3.26  

คาเฉลี่ยรวม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง  
หมายเหตุ: ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อื่นๆ คือ - 
หมายเหตุ: อาชีพอื่นๆ คือ นักศึกษา, แมบาน, รับจางทั่วไป, ลูกจาง 

 
จากตารางท่ี 41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพืชในแตละอาชีพ ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.29) โดยมีปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  
วิทยุ โทรทัศน) (คาเฉล่ีย 3.69) และ การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก  แจก แถม ชิงโชค 
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เม่ือซ้ือสินคา) (คาเฉล่ีย 3.62) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬา
หรือชวยเหลือสังคม)(คาเฉล่ีย 3.05) และพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 2.79) ตามลําดับ 

  ประมงหรือเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ      
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.90) โดยมีปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน)  
และการจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) (คาเฉล่ีย 3.30) 
และเปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม)  (คาเฉลี่ย 2.70) ตามลําดับ 
สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับนอย คือ
พนักงานขาย (คาเฉล่ีย 2.30) ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.25) โดยมีปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากคือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.66) และการจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) 
(คาเฉล่ีย 3.53) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม)
(คาเฉล่ีย 3.01) และ พนักงานขาย (คาเฉล่ีย 2.80)  ตามลําดับ 

เจาของกิจการหรือคาขายใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.02) โดยมีปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากคือ การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือ
สินคา) (คาเฉลี่ย 3.61) สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) 
(คาเฉล่ีย 3.47) และเปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย 2.62) 
ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
ในระดับนอย คือ พนักงานขาย (คาเฉล่ีย  2.37) 

อาชีพอ่ืนๆ (นักศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.26) โดยมีปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากคือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว 
หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) (คาเฉล่ีย 3.67) และการจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก 
แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) (คาเฉล่ีย 3.63) ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ี
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ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
(กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) (คาเฉล่ีย  3.00)  และพนักงานขาย (คาเฉล่ีย  2.75) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 42   แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
                       

  อาชีพ 

     ปจจัยสวน      ราชการ/ ประมง/ พนักงาน เจาของกิจการ/ อ่ืนๆ 
รวม 

ประสม การตลาด รัฐวิสาหกิจ เกษตร  บริษัทเอกชน คาขาย     

ปจจัยดาน 4.21 3.66 3.95 3.80 4.04 3.93 
 ผลิตภัณฑ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1   

ปจจัยดานราคา 3.96 4.17 3.87 3.96 3.87 3.97 

  มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2   

ปจจัยดานการ 3.62 3.43 3.67 3.66 3.76 3.63 

 จัดจําหนาย มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

  อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3   

ปจจัยการสงเสริม 3.29 2.90 3.25 3.02 3.26 3.14 

 การตลาด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

            

3.77 3.54 3.69 3.61 3.73  

คาเฉลี่ยรวม มาก มาก มาก มาก มาก  
หมายเหตุ: อาชีพอื่นๆ คือ นักศึกษา, แมบาน, รับจางทั่วไป, ลูกจาง 
 

จากตารางท่ี 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือน้ํามันพชืในแตละระดบัรายไดรวมตอเดือน
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดังนี ้
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รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดย
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.21) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.96) และปจจัยดานการ             
จัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.62) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ       
ปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.29)  

ประมงหรือเกษตรใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.54) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจัยดานราคา 
(คาเฉล่ีย 4.17) และปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.66) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.43) และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 2.90) ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.69) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.95) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.87) และปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 
3.67) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.25)  

เจาของกิจการหรือคาขายใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.61) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจยัดาน
ราคา (คาเฉล่ีย 3.96) ปจจยัดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.80) และปจจยัดานการจัดจําหนาย  (คาเฉล่ีย 
3.66) ตามลําดับ สวนปจจยัท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ปจจยัดาน
การสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.02) 

อาชีพอ่ืนๆ (นกัศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญกับปจจยัสวนประสม
การตลาดโดยรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 3.73) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ     
ระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.04) ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.87) และปจจยัดาน
การจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.76) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย  3.26)  
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สวนท่ี 5     ปญหาการเลือกซ้ือน้ํามันพืช 
ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมี 
                   ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวาปญหามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช 

ปญหาดานผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 

กล่ินเหม็นหืน 258 31.62 

สีของน้ํามันพชืไมใส 189 23.16 

ปริมาตรของนํ้ามันพืชตอ 
ขวดนอย 

78 9.56 

การปดฝาภาชนะบรรจุไมสนิท 126 15.44 
บรรจุภัณฑไมมีความคงทน 146 17.89 
อ่ืนๆ 19 2.33 

รวม 816 100 
   หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ ไมพบปญหา, เปด-ปดไมสะดวก, ควรใชตัวอักษรขนาดใหญบนฉลาก,  
                      ระบุสวนประกอบของนํ้ามันพืชใหชัดเจน  (ปญหาดานผลิตภัณฑ เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
                                      

จากตารางท่ี 43  ผูตอบแบบสอบถามระบุวาปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือน้ํามันพืช ไดแก มีกล่ินเหม็นหืนของน้ํามันพืชมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  31.26  รองลงมา คือ     
สีของนํ้ามันพืชไมใสคิดเปนรอยละ 23.16  บรรจุภัณฑไมมีความคงทน แข็งแรงคิดเปนรอยละ 
17.89 การปดฝาภาชนะบรรจุไมสนิท คิดเปนรอยละ 15.44 ปริมาตรของน้ํามันพืชตอขวดนอย    
คิดเปนรอยละ 9.56  และปญหาอ่ืนๆ (ไมพบปญหา,  เปด-ปดไมสะดวก,  ควรใชตัวอักษรขนาด
ใหญบนฉลาก, ระบุสวนประกอบของน้ํามันพืชใหชัดเจน) คิดเปนรอยละ  2.33  ตามลําดับ 

.  
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ตารางท่ี 44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดานราคาท่ีมีผลตอ 
                   การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวาปญหามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ปญหาดานราคา 

จํานวน รอยละ 
ราคาไมคงท่ี 

มีการปรับข้ึนอยางตอเนื่อง 
305 48.57 

ไมติดปายราคา 192 30.57 

ราคาตอรองไมได 125 19.9 

 อ่ืนๆ  6 0.96 

รวม 628 100 
หมายเหตุ:  อื่นๆ คือ ไมพบปญหา    (ปญหาดานราคา เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
                                     

จากตารางท่ี 44 ผูตอบแบบสอบถามระบุวาปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
น้ํามันพืช ไดแก ราคาไมคงท่ีมีการปรับข้ึนอยางตอเนือ่งมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.57 รองลงมา 
คือ ไมติดปายราคาคิดเปนรอยละ 30.57  ราคาตอรองไมได คิดเปนรอยละ 19.90  และปญหาอ่ืนๆ
(ไมพบปญหา)  คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดานการจัดจําหนาย 
                   ท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพชื 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวาปญหามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ปญหาดานการจัดจําหนาย 

จํานวน รอยละ 
ไมมีท่ีจอดรถ 112 17.28 

น้ํามันพืชท่ีตองการซ้ือ ไมมีขายในราน 112 34.41 

น้ํามันพืชท่ีวางขายตามรานมีใหเลือกนอย 223 27.47 

รานขายอยูไกล 178 18.76 

 อ่ืนๆ  121 2.16 

รวม 746 100 
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ ไมพบปญหา   (ปญหาดานการจัดจําหนาย เลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 

 
จากตารางท่ี 45  ผูตอบแบบสอบถามระบุวาปญหาดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือน้ํามันพืช ไดแก น้ํามันพืชท่ีตองการซ้ือ ไมมีขายในรานมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 34.41 
รองลงมา คือ น้ํามันพืชท่ีวางขายตามรานมีใหเลือกนอยคิดเปนรอยละ 27.47  รานขายอยูไกล      
คิดเปนรอยละ 18.67     ไมมีท่ีจอดรถคิดเปนรอยละ  17.28 และปญหาอ่ืนๆ  (ไมพบปญหา) คิดเปน
รอยละ  2.16 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดานการสงเสริม 
                   การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวาปญหามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 

จํานวน รอยละ 
ไมมีของแจกหรือของแถม 192 27.47 

ไมมีการโฆษณา 134 19.17 

ไมมีสวนลด 258 36.91 

ไมมีพนักงานขาย 97 13.88 

 อ่ืนๆ  18 2.58 

รวม 699 100 
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ ไมพบปญหา   (ปญหาดานการสงเสริมการตลาดเลือกตอบมากกวา  1 ขอ) 
           

จากตารางท่ี 46 ผูตอบแบบสอบถามระบุวาปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช ไดแก ไมมีสวนลดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.91 รองลงมา คือ ไมมี
ของแจกหรือของแถมคิดเปนรอยละ 27.47  ไมมีการโฆษณา คิดเปนรอยละ 19.17  ไมมีพนักงาน
ขายคอยแนะนาํสินคา   คิดเปนรอยละ13.88 และปญหาอื่นๆ(ไมพบปญหา)  คิดเปนรอยละ  2.58  
ตามลําดับ 
 

           
 

 
 
 

 


