
บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของผูบริโภค

ในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก ทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบดวย Who, 
What, Why, Who, When, Where และ How วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิงท่ีมีกลุมอายุระหวาง   
20-30 ป มากท่ีสุด   โดยมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   
มีรายไดรวมตอเดือน10,001-20,000 บาท  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมและการเลือกซ้ือน้ํามัน 
                 พืช ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมอายุ  20-30 ป  41-50 ป  51-60 
ป  และมากกวา 60 ปข้ึนไป และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท  
ถึงมากกวา 40,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันพืชชนิดน้ํามันถ่ัวเหลืองมากท่ีสุด  รองลงมาเปนน้ํามันปาลม   

ผูตอบแบบสอบถามกลุมชวง 20-30 ป  41-50 ป  51-60 ป  และมากกวา 60 ปข้ึนไป และ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดรวมตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท  และมากกวา 
40,000 บาท เลือกซ้ือน้ํามันพืชตราองุนมากท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้ํามันพืชตราองุน  ทิพ  กุก  โอลีน  มรกต  และหยก             
มีเหตุผลสวนใหญคือ ครอบครัวใชเปนประจํามากท่ีสุด      

ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมอานรายละเอียดเลยดานโภชนาการท่ีระบุอยูขางขวดบรรจุ ทําให
มีความเขาใจถึงความแตกตางระหวางน้ํามันพืชแตละชนดินอย คิดวาน้ํามันถ่ัวเหลืองมีคุณภาพดี
ท่ีสุด สวนกลุมท่ีอานรายละเอียดปานกลาง   มีความเขาใจปานกลาง และกลุมท่ีการอานรายละเอียด
ท่ีระบุอยูขางขวดมาก มีความเขาใจมาก คิดวาน้ํามันทานตะวันมีคุณภาพดีท่ีสุด 
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ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือขนาดบรรจุ 0.5 และ 1 ลิตร มีเหตุผลคือ สะดวกและ
คลองตัวในการใช  และมีความถ่ีในการซ้ือน้ํามันพืชเดือนละคร้ัง โดยจํานวนท่ีซ้ือคือ 1 ขวดตอคร้ัง   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืช คือ จะซ้ือน้ํามันพืชตรา
ยี่หอเดมิเปนประจํา ถาไมมีตรายี่หอเดิมจะซ้ือยีห่ออ่ืนทดแทน และเม่ือพบน้ํามันพืชมีราคาถูก 
ผูตอบแบบสอบถามเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืชทันที นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามให
ความสนใจคุณภาพของน้ํามันพืชมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีลักษณะไมเปนไข และไมมีกล่ิน     
เหม็นหืน ตามลําดับ  

คนในครอบครัวหรือญาติพี่นองเปนแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช
มากท่ีสุด สวนใหญตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชดวยตนเอง ตามรานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต (เทสโก
โลตัสคารฟูร, บ๊ิกซี) ดานส่ือโฆษณาน้ํามันพืชทางโทรทัศนเปนส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามพบเห็น
บอยและสามารถจําไดมากท่ีสุด 
 
สวนท่ี 3 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืช 

3.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัด
จําหนาย  และใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก   

มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (วัตถุดิบท่ีใชผลิต วัน เดือน ป ท่ีผลิต และวันหมดอายุหรือคุณคาทาง
โภชนาการ)  คุณภาพสินคา และชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช  
 

ปจจัยยอยดานราคาท่ี ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก ราคา
เหมาะสมตามคุณภาพ  ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน และมีสวนลดจากราคาท่ีแจงไว  
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ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก 
ไดแก รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร   รานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ  
และรานคาของชําใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน  และใหความสําคัญในระดับปานกลางไดแก รานขาย
ของชําในตลาด  

 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญ

มาก ไดแก  การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน)  การจัดรายการสงเสริม
การขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) และใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
ไดแก เปนผูใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ (กีฬาหรือชวยเหลือสังคม) และพนักงานขาย  
 

3.2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชจําแนกตามอายุ 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชท่ี

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัด
จําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด   

โดยผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 20-60 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปน
อันดับแรก รองลงมา คือ ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด เปนอันดับสุดทาย     ยกเวนชวงอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป     ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการจัดจําหนาย  เปนอันดับแรก   

สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริม
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามันพืชจําแนกตามอายุมีรายละเอียดดังนี้      

 
                ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญเปนอันดับ
แรก ไดแก มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (วัตถุดิบท่ีใชผลิต วัน เดือน ป ท่ีผลิต และวันหมดอายุหรือ
คุณคาทางโภชนาการ) ยกเวนชวงอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญปจจัยยอย เร่ือง  คุณภาพสินคา     
เปนอันดับแรก สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคทุกชวงอายุใหความสําคัญอันดับนอยสุดคือ  
ชนิดของบรรจุภัณฑ (ขวด กลอง) 
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ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ  (ต้ังแต 20 ปถึงมากกวา 60 ปข้ึนไป) 
ใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ  นอกจากนี้กลุมอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป  
ใหความสําคัญ กับเร่ืองราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืนดวย  
 

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร รองลงมา คือ รานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอด
รถ 

 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญ

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยอายุต้ังแต 20-60 ป ใหความสําคัญปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดในระดับมาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน) 
รองลงมา  การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก  แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา)  

สวนผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปใหความสําคัญปจจัยยอยดาน       
การสงเสริมการตลาด เร่ือง การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก  แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือ
สินคา) เปนอันดับแรก  

 
3.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืช จําแนกตาม

รายไดรวมตอเดือน 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ํามันพืชจําแนกตามรายไดรวมตอเดือนในระดับสําคัญมาก ไดแก       
ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด   

โดยผูตอบแบบสอบถามกลุมรายไดนอยกวา 10,000 บาท และกลุมท่ีมีรายไดมากกวา 40,000 
บาท ใหความสําคัญกับปจจยัดานราคา เปนอันดับแรก   สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดในชวง
ระหวาง 10,001-40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  เปนอันดับแรก สวนปจจยั
ดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดบัสุดทาย  
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 สวนปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามันพืชจําแนกตามรายไดรวมตอเดอืนมีรายละเอียดดังนี้      

 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดรวมตอเดือนใหความสําคัญ

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามมีชวงรายไดนอยกวา 
10,000 บาท และรายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญปจจัยยอยเร่ือง มีขอมูลบอกท่ี        
บรรจุภัณฑ เปนอันดับแรก และกลุมท่ีมีรายไดในชวงระหวาง   10,001-40,000 บาท ใหความสําคัญ  
ปจจัยยอยเร่ือง คุณภาพของสินคา  เปนอันดับแรก  

 
ปจจัยยอยดานราคา ท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท รายไดระหวาง

10,001-30,000 บาท และรายไดมากกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  

โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดใหความสําคัญในระดับมาก 
เปนอันดับแรก  ไดแก ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ  

 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดรวมตอเดือนให

ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก คือ รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร รองลงมา คือเร่ือง รานคา
ท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ 

 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดรวมตอเดือนให

ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท  และรายได  20,001-40,000 บาท  ใหความสําคัญเปน
อันดับแรก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน)   และผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญเร่ือง การจัดรายการสงเสริมการขาย 
(การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา)  เปนอันดับแรก 
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3.4 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืช จําแนกตาม
อาชีพ 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามโดยรวมให
ความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และดานการ
สงเสริมการตลาด  โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชนและอ่ืนๆ(นักศึกษา,  แมบาน , รับจางท่ัวไป,  ลูกจาง)                
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามอาชีพประมงหรือเกษตรและเจาของกิจการ
หรือคาขายใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา เปนอันดับแรก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญนอยท่ีสุด  

สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามันพืชจําแนกตามอาชีพมีรายละเอียดดังนี้      

 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญโดยรวมอยูใน

ระดับมาก สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการหรือคาขายและอ่ืนๆ (นักศึกษา, แมบาน, รับจาง
ท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ  ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามอาชีพประมงหรือเกษตรใหความสําคัญเร่ืองชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช
และคุณภาพของสินคา เปนอันดับแรก  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพให
ความสําคัญเปนอันดับสุดทาย คือ ชนิดของบรรจุภัณฑ 

 
ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก 

โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงาน
บริษัทเอกชน  เจาของกิจการหรือคาขายและอ่ืนๆ(นักศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง)          
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ ยกเวนผูตอบแบบสอบถามอาชีพ
ประมงหรือเกษตรใหความสําคัญเร่ืองราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืนและมีสวนลดราคาท่ีแจงไว     
เปนอันดับแรก 
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ปจจัยยอยการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ยกเวนอาชีพประมงหรือเกษตรใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   สวนปจจัย
ยอยดานการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการหรือคาขายและอ่ืนๆ(นักศึกษา,แมบาน,รับจางท่ัวไป,ลูกจาง) 
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก  รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามอาชีพประมงหรือเกษตรใหความสําคัญเร่ืองรานขายของชําในตลาด เปนอันดับแรก 

 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญ

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามอาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน ประมงหรือเกษตร และอ่ืนๆ 
(นักศึกษา, แมบาน, รับจางท่ัวไป, ลูกจาง) ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก การโฆษณาทางส่ือ
ตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน ) ยกเวนเจาของกิจการหรือคาขายใหความสําคัญเร่ือง 
การจัดรายการสงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) เปนอันดับแรก 
 

สวนท่ี 5  ปญหาการเลือกซ้ือน้ํามันพชื 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามระบุปญหาดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานการจัด

จําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชมีรายละเอียดดังนี้      
-ปญหาดานผลิตภัณฑ อันดับแรก ไดแก มีกล่ินเหม็นหืนของน้ํามันพืช รองลงมาคือ สีของ

น้ํามันพืชไมใส   
-ปญหาดานราคา  อันดับแรก ไดแก ราคาไมคงท่ี มีการปรับข้ึนอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ 

การไมติดปายราคา  
-ปญหาดานการจัดจําหนายอันดับแรก ไดแก น้ํามันพืชท่ีตองการซ้ือ ไมมีขายในราน 

รองลงมา คือ น้ํามันพืชท่ีวางขายตามรานมีใหเลือกนอย  
-ปญหาดานการสงเสริมการตลาดอันดับแรก ไดแก ไมมีสวนลด รองลงมา คือ ไมมีของ

แจกหรือของแถม 
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อภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดของผูตอบแบบสอบถามตอการตัดสินใจซ้ือ
น้ํามันพืช ในอําเภอเมืองเชียงใหม  สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือน้ํามันพืช 

 จากการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือน้ํามันพืชประเภทน้ํามันถ่ัวเหลือง 
รองลงมาเปนน้ํามันปาลม  และตรายี่หอของน้ํามันพืชท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ
น้ํามันพืชตราองุน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม (2546) พบวา ดานพฤติกรรม
ผูบริโภค สวนใหญนิยมน้ํามันถ่ัวเหลืองและตราองุนมากท่ีสุด และสอดคลองกับการศึกษาของ
อรรถกร จัตุกูล (2534) ท่ีวา พฤติกรรมของผูบริโภคเร่ือง ยี่หอท่ีผูบริโภคใชกันมากท่ีสุดคือ ตรา
องุน และสอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) พบวาน้ํามันพืชท่ีใชบอยท่ีสุดคือ 
ตราองุนและกุก     

จากการศึกษาความนิยมซ้ือน้ํามันพืชตามขนาดบรรจุ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญนิยมซ้ือน้ํามันพืชขนาดบรรจุ 1 ลิตร ความถ่ีในการซ้ือน้ํามันพืชเดือนละคร้ัง จํานวนท่ีซ้ือ
คือ 1 ขวดตอคร้ัง  สอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) พบวาขนาดของน้ํามันพืช
ท่ีซ้ือบอยท่ีสุด คือ ขนาด1 ลิตร ซ้ือคร้ังละ 1 - 2 ขวด จากการศึกษาพบวา สถานท่ีท่ีผูบริโภคเลือก
ซ้ือน้ํามันพืชคือ รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต (เทสโกโลตัส, คารฟูร, บ๊ิกซี) รองลงมา       
ซุปเปอรมารเก็ต (ท็อปส, ริมปง) ไมสอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) พบวา
สถานท่ีซ้ือสวนใหญคือ ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา  

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในความแตกตางระหวาง
น้ํามันพืชแตละชนิดในระดับปานกลาง   จึงทําใหผูตอบแบบสอบถามคิดวาน้ํามันถ่ัวเหลืองมี
คุณภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือ น้ํามันทานตะวัน สอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  
(2540) มีความเห็นวา คุณภาพน้ํามันพืชท่ีผลิตจากวัตถุดิบตางชนิดกันจะมีคุณภาพตางกัน           
โดยนํ้ามันถ่ัวเหลืองเปนน้ํามันท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และสอดคลองกับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม
(2546) พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือน้ํามันพืชมาจากปจจัยดานคุณภาพของน้ํามัน
พืชแตละชนิดตางกัน   

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวาน้ํามันพืชแตละ
ยี่หอมีคุณภาพไมเหมือนกัน แตสามารถใชทดแทนกันได สอดคลองกับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม
(2546) พบวา สวนใหญผูบริโภคซ้ือตรายี่หอเดิมซํ้า และถาตรายี่หอเดิมไมมีจะซ้ือตรายี่หอใหม
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ทดแทนและสอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) พบวาความซ่ือสัตยตอตรายี่หอ
ไมสูงนัก พรอมท่ีจะเปล่ียนตรายี่หอใหมหากไมมีตรายี่หอเดิมหรือเม่ือราคาแพงข้ึน 

จากการศึกษาพบวาดานส่ือโฆษณาโทรทัศนเปนส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามพบเห็น
บอยและสามารถจําไดมากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม (2546) พบวาดานการ
โฆษณามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ และสอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) พบวา
สําหรับพฤติกรรมจะเปดรับส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด การจดจําไดและความชื่นชอบในโฆษณาสงผล
ถึงการตัดสินใจของผูบริโภค  

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืช คือ 
น้ํามันพืชมีราคาถูก รองลงมา คืออยากทดลองใชยี่หออ่ืน ไมสอดคลองกับการศึกษาของจุติ           
กิ่งพะโยม (2546) พบวาการท่ีผูบริโภคจะเปล่ียนไปซ้ือยี่หอใหมเพราะอยากทดลองใชยี่หออ่ืน หรือ
ยี่หออ่ืนราคาถูกกวา  

จากการศึกษาพบวาแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืชมากท่ีสุด 
คือ คนในครอบครัวหรือญาติพี่นอง รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
การศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม (2546) วาของแหลงขอมูลท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจมาจากการ
โฆษณาและคนในครอบครัวหรือญาติพี่นอง 
 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืช 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืช
ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด สอดคลองกับตาม
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer Behavior) โดยอภิปรายผลไดดังนี้ 

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
คือ มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ (วัตถุดิบท่ีใชผลิต วัน เดือน ป ท่ีผลิต และวันหมดอายุหรือคุณคาทาง
โภชนาการ) รองลงมาคือ คุณภาพสินคาและชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม (2546) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมาก ไดแก มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ คุณภาพของสินคา และช่ือเสียงของบริษัท 
แตไมสอดคลองกับการศึกษาของอรรถกร จัตุกูล (2534) ท่ีวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
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คือ คุณภาพ และไมสอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) พบวา ปจจัยท่ีใช
พิจารณาในการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชท่ีสําคัญ คือ ชนิดของวัตถุดิบท่ีใชสกัดเปนน้ํามันพืช และการ
มีคุณคาดีตอสุขภาพ รับทราบชนิดของวัตถุดิบจากฉลาก  
 

ปจจัยดานราคา 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ ราคา
เหมาะสมตามคุณภาพ   ราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม
(2546) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาในระดับมาก ไดแก ราคา
เหมาะสมตามคุณภาพ สวนปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก มีสวนลดจากราคาท่ี
แจงไว และราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน และสอดคลองกับการศึกษาของนพพร ประยูรวงศ  (2540) 
ในดานปจจัยประชากรศาสตรพบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกันจะใหความสําคัญตอราคา     แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของอรรถกร จัตุกูล (2534) พบวาผูบริโภคนิยมการลดราคามากท่ีสุด  
 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ี

มีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช โดยมีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ 
รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร    รานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ             
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจุติ กิ่งพะโยม (2546) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก ไดแก รานซุปเปอรมารเก็ตหรือรานซุปเปอร-
สโตร รานคาท่ีมีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ และรานคาของชําใกลบาน  

 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกน้ํามันพชื โดยมีปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
มาก คือ การโฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพมิพ  วิทย ุ โทรทัศน) รองลงมา คือ การจดั
รายการสงเสริมการขาย (การลด แลก  แจก แถม ชิงโชค เม่ือซ้ือสินคา) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของจุติ กิ่งพะโยม(2546) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริม
ตลาดในระดับปานกลางและการโฆษณามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ และสอดคลองกับการศึกษาของ
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อรรถกร จัตุกูล (2534) พบวาดานการโฆษณา ผูบริโภคสวนใหญมีความเหน็วาการโฆษณามีสวน
ชวยในการตดัสินใจซ้ือไดมาก  

             
ขอคนพบ  
 จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของ
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอคนพบสรุปไดดังนี้ 
 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอานรายละเอียดดานโภชนาการท่ีระบุอยูขางขวดบรรจุใน
ระดับปานกลาง จึงมีความเขาใจถึงความแตกตางของน้ํามันพืชแตละชนิดในระดับปานกลาง  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาน้ํามันพืชแตละยี่หอมีคุณภาพไมเหมือนกัน  แตสามารถใช
ทดแทนกันได มากท่ีสุด ทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม คือ ซ้ือยี่หอเดิมเปน
ประจํา   ถาไมมียี่หอเดิมจะซ้ือยี่หออ่ืนทดแทนมากท่ีสุด  
    คนในครอบครัวหรือญาติพี่นองเปนแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพืช
มากท่ีสุด เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือน้ํามันพืชคือ ครอบครัวใชเปนประจํา มากท่ีสุด 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันพชืของผูตอบแบบสอบถาม 
มีดังนี ้

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
เปนอันดับแรก และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปน
อันดับสุดทาย 

 
ดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุและทุกกลุมรายไดรวมตอเดือนเลือก
ซ้ือนอยท่ีสุดคือ น้ํามันพืชชนิดอ่ืนๆ เชน น้ํามันมะกอก น้ํามันงา น้ํามันขาวโพด น้ํามันมะพราว  
น้ํามันดอกคําฝอย เปนตน และผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือน้ํามันพืชตรายี่หออ่ืนๆ เชน คิง  โลตัส  
DHC เปนตน นอยท่ีสุด  เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือขนาดบรรจุ 0.5 และ 1 ลิตร คือ 
สะดวกและคลองตัวในการใชมากท่ีสุด   และปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามันพืชไดแก น้ํามันพืช
มีคุณภาพดี มากท่ีสุด รองลงมา คือ   มีลักษณะไมเปนไข และไมมีกล่ินเหม็นหืน ตามลําดับ 
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ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดบัแรก คือ มีขอมูล
บอกท่ีบรรจุภณัฑ  และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดบัสุดทายคือ ชนิดของบรรจุ
ภัณฑ                                      

ปญหาดานผลิตภัณฑ คือ มีกล่ินเหม็นหืนของนํ้ามันพืชมากท่ีสุด รองลงมา คือ สีของนํ้ามัน
พืชไมใส และบรรจุภัณฑไมมีความคงทนแข็งแรง 

 

ดานราคา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันพืช คือ เม่ือพบน้ํามันพืชราคาถูก 

ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ 
ปญหาดานราคา คือ ราคาไมคงท่ี มีการปรับข้ึนอยางตอเนื่องมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไมติด

ปายราคา ตามลําดับ 
 

ดานการจัดจําหนาย 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ รานซุปเปอร-

มารเก็ตหรือรานซุปเปอรสโตร และรานคาท่ีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ และผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย  คือ รานขายของชําในตลาด  โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือน้ํามันพืชเดือนละคร้ัง โดยจํานวนท่ีซ้ือคือ 1 ขวดตอคร้ัง  

ปญหาดานการจัดจําหนาย คือ น้ํามันพืชท่ีตองการซ้ือไมมีขายในรานมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
น้ํามันพืชท่ีวางขายตามรานมีใหเลือกนอย 

 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก คือ มีการ
โฆษณาทางส่ือตางๆ (ใบปลิว หนังสือพิมพ วิทย ุโทรทัศน) และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
เปนอันดับสุดทายคือ พนักงานขาย  ส่ือโฆษณาน้ํามันพืชทางโทรทัศนเปนส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถาม
พบเห็นบอยและสามารถจําไดมากท่ีสุด 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีสวนลดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไมมีของแจกหรือ
ของแถม ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 
         จากผลการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนทาง
การตลาด และทําการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ํามันพืช  
 
 ดานผลิตภัณฑ  

1. ผูบริโภคคํานึงถึงคุณภาพของน้ํามันพืชเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้นผูผลิตควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ  โดยแสดงเครื่องหมายตางๆเชน  อย. GMP, HACCP  เปนตน              
ซ่ึงสามารถสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพ  

2. ผูผลิตควรมีกระบวนการผลิตท่ีดีและการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง น้ํามันพืชท่ี
ผูบริโภคตองการควรมีดังนี้ ไมมีกล่ินเหม็นหืน ไมเปนไข และนํ้ามันพืชควรมีสีใส เปนตนและ
ผูผลิตควรเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี  

3. ผูผลิตควรทําการระบุมีขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ท่ีบรรจุภัณฑอยางชัดเจน  โดยแสดงถึง
คุณคาทางโภชนาการหรือประโยชนท่ีไดรับจากการใชน้ํามันพืชชนิดนั้นๆ รวมท้ังชนิดของวัตถุดิบ
ท่ีนํามาสกัดน้ํามันพืช เพราะสวนใหญผูบริโภคมักนิยมอานฉลากท่ีตัวผลิตภัณฑ  ซ่ึงงายตอการ
ตัดสินใจซ้ือ และมีการระบุ วัน เดือน ป ท่ีผลิต และวันหมดอายุ  

4. ผูบริโภคสวนใหญนิยมใชน้ํามันพืชบรรจุภัณฑขนาด 0.5 และ 1 ลิตร เนื่องจากมีความ
สะดวกและคลองในการใช ดังนั้นผูผลิตควรเพ่ิมการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑขนาดดังกลาว และควร
ผลิตน้ํามันพืชบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับลูกคากลุมคาขาย เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา 
         5. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรสรางจุดเดนใหกับผลิตภัณฑ เชน คุณประโยชนของน้ํามันพืช 
กระบวนการผลิตท่ีสะอาดหรือมีการเติมสารท่ีชวยในการลดคลอเลสเตอรอลในน้ํามัน  เปนตน   
เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงอยางชัดเจน นอกจากนี้ควรสรางตราสินคาและสรางความ
แข็งแกรงของตราสินคา เพื่อใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคาและเกิดการซ้ือซํ้า 
เนื่องจากวาผูบริโภคสวนใหญคิดวาน้ํามันพืชแตละยี่หอมีคุณภาพไมเหมือนกัน แตสามารถใช
ทดแทนกันได 
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                ดานราคา 

1. ผูบริโภคเลือกซ้ือน้ํามันพืชท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้นในสวนของการกําหนดราคา
ควรใหเหมาะสมตามคุณภาพของสินคา โดยผูบริโภคสวนมากมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคา
ของน้ํามันพืชพอสมควร ซ่ึงผูบริโภคเขาใจวาน้ํามันพืชท่ีมีราคาสูง แสดงวาเปนน้ํามันพืชท่ีมี
คุณประโยชนสูงและมีคุณภาพดี  จึงทําใหผูบริโภคพอใจท่ีจะจายในราคาดังกลาว และพบวามี
ผูบริโภคอีกกลุมหนึ่งคือ กลุมท่ีมีรายไดรวมตอเดือนไมมากมักจะเลือกซ้ือน้ํามันพืชราคาถูกเปน
หลัก ซ่ึงไมไดเลือกท่ีประโยชนของน้ํามันพืช ผูบริโภคกลุมนี้จะเปล่ียนตรายี่หอไปเร่ือยๆ เม่ือพบวา
มีน้ํามันพืชท่ีราคาถูกหรือมีสวนลด มักจะเลือกซ้ือตรายี่หอนั้น  ดังนั้นควรกําหนดราคาใหเหมาะสม 
เพราะเปนปจจัยหลักขอหนึ่งท่ีผูบริโภคใชพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ  

2. จากการปรับราคาน้ํามันพืชข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหผูบริโภคบางสวนเลือกซ้ือโดย
คํานึงถึงราคามากกวาคุณคาของน้ํามันพืช จึงไมเกิดการซ่ือสัตยตอตรายี่หอมากนัก ดังนั้นผูผลิต
หรือผูจําหนายควรคอยปรับราคาข้ึน เพื่อไมใหผูบริโภคไดรับผลกระทบจากการซ้ือน้ํามันพืช  

3. เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือน้ํามันพืชของผูบริโภค ผูผลิต/ผูจําหนายควรมีปายราคา
ติดอยางชัดเจน 

 
ดานการจัดจําหนาย  

 1. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรใหความสําคัญกับสถานท่ีจอดรถ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับ 
ผูบริโภค  

2. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย  เชน ควรมีศูนยกระจายสินคา  เพื่อ
กระจายสินคาไปยังรานคาขายปลีกและขายสงอยางท่ัวถึงใหมากท่ีสุด เปนตน       

3. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรจัดใหมีสินคาอยูในช้ันเสมอ โดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ตและ
รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต เพราะผูบริโภคพรอมท่ีจะซ้ือตรายี่หออ่ืนหากไมมีตรายี่หอเดิม  

4. ผูผลิตควรวางแผนการผลิต และการกระจายสินคาท่ีดี เพื่อไมใหเกิดสินคาขาดตลาดซ่ึงมี
ผลทําใหผูบริโภคหันไปซ้ือยี่หอได เนื่องจากผูบริโภคมีความคิดเห็นวาน้ํามันพืชแตละยี่หอสามารถ
ใชทดแทนกันได 

5. สําหรับผูจําหนายประเภทรานขายของในตลาด ควรมีการปรับปรุงรานคาใหดึงดูดลูกคา
เขาราน เชน ตกแตงรานใหสวยงาม,   การจัดวางของใหเปนระเบียบและสะอาด  หรือมีการจัด
สินคาโปรโมช่ันพิเศษวางหนาราน เพื่อใหลูกคาสนใจ   เปนตน  
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 ดานการสงเสริมการตลาด 

 สวนมากผูบริโภคไมไดคํานึงถึงดานนี้มากนัก แตผูผลิตจําเปนตองทําการสงเสริมการขาย
โดยการส่ือสารใหถึงผูบริโภคใหทราบถึงตัวสินคา และคุณประโยชน ดังนี้ 

1. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรกระจายสื่อทุกชองทางไมวาจะเปน โฆษณาผานโทรทัศน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา เปนตน ทําใหเขาถึงกลุมผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง             
ส่ือโทรทัศน  ซ่ึงเปนส่ือโฆษณาน้ํามันพืชท่ีผูบริโภคเห็นบอยและจําไดมากท่ีสุด   

2. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรมีการสงเสริมการขาย โดยผูผลิตหรือผูจําหนายควรใชการลด
ราคาเพ่ือกระตุนยอดขาย,   มีการลดราคาเปนบางชวง เชน เทศกาลกินเจ เปนตน หรือมีการลดราคา
เม่ือผูบริโภคซ้ือน้ํามันพืชในปริมาณมาก  ซ่ึงการลดราคาเปนส่ิงท่ีผูบริโภคใหความสนใจเปนอันดบั
แรก แตการลดราคา  ควรระวังไมใหเสียภาพลักษณของสินคา 

3. สําหรับน้ํามันพืชตรายี่หอใหม ท่ีเพิ่งวางเขาสูตลาดหรือยี่หอท่ีลูกคายังไมคอยรูจัก  
ผูผลิตหรือผูจําหนายควรผลิตสินคาตัวอยางขนาดทดลอง สําหรับแจกลูกคา   เพื่อผูบริโภคได
ลองใช   หรือการออกบูธเพื่อใหผูบริโภคทราบถึงผลิตภัณฑใหม  โดยใชน้ํามันพืชมาปรุงอาหาร   
และใหผูบริโภคทดลองชิมอาหารท่ีผานการทอดแลว เพื่อทดสอบรสชาติ   เปนตน 

4. ผูผลิตหรือผูจําหนายควรจัดรายการนําเสนอเกี่ยวกับการทําอาหารโดยใชน้ํามันพืช    
ทางโทรทัศน เพื่อเขาถึงกลุมแมบานหรือมีการโฆษณาน้ํามันพืชในรายการที่กลุมแมบานชอบดู 

 
 


