
    

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม เปนการศึกษาปจจัยการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามัน
พืชของผูบริโภค ซ่ึงมีการใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด(Marketing Mix  Factors) 
พฤติกรรมผูบริโภค (Buying behavior) และมาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
   2.1  แนวคิด และทฤษฎี 

 2.1.1 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุมของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึง
ธุรกิจใชรวมกันในการวางกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด คือ การตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค ซ่ึงเคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ เรียกส้ันๆ วา 4Ps (Kotler, 2006) 
ดังนี้ 

2.1.1.1 ผลิตภณัฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพงึพอใจ ผลิตภัณฑท่ีขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑจะตองมีอรรถประโยชนมีมูลคา
ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลใหผลิตภัณฑนั้นขายได  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง
คํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี ้

             -ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตาง
ทางดานการแขงขัน หมายถึงคุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 

                          -พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชนประโยชน
พื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา  

             2.1.1.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคาผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ ถาผลิตภัณฑนั้นมีมูลคาสูง
กวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึงการยอมรับของ
ลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ การแขงขันจากคูแขง     
และปจจยัอ่ืนๆ เชน กฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ ประเพณี เปนตน  

             2.1.1.3 การจัดจําหนาย (Place / Distribution) เปนกจิกรรมการนําผลิตภณัฑท่ีกําหนดไว
ออกสูตลาดเปาหมาย ในสวนประสมนีไ้มไดหมายถึง การพิจารณาเฉพาะสถานท่ีจําหนายเพยีง
อยางเดยีว แตเปนการพิจารณาวาจะจําหนายผานคนกลางตางๆ อยางไร และมีการเคล่ือนยาย
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ผลิตภัณฑอยางไร ดังนัน้ในการนําผลิตภณัฑออกสูตลาดเปาหมาย จึงประกอบดวย 2 สวน         
ซ่ึงเรียกวา  สวนประสมในการจัดจําหนาย (Distribution Mix) ดังนี ้

                     - ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึงสถาบัน องคกร หรือ
บุคคลท่ีทําหนาท่ีหรือกิจกรรมอันจะนําผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใช ในสวนนี้จะ
พิจารณาวาจะจําหนายผลิตภัณฑโดยผานคนกลางตางๆ อยางไร กลาวคือพิจารณาเสนทางท่ี
ผลิตภัณฑเคล่ือนยายจากผูผลิตผานคนกลางไปยังลูกคานั่นเอง 

 - การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท้ังส้ินท่ีเกีย่วของ
กับการเคล่ือนยายตัวผลิตภณัฑ ท่ีมีปริมาณถูกตองไปยังสถานท่ีท่ีตองการและเวลาท่ีเหมาะสม    
ในสวนนี้จึงประกอบดวยการขนสง การเก็บรักษาสินคาภายในองคกรธุรกิจของตนและในระบบ
ชองทางการคลังสินคา     
            2.1.1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับผู
ซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานทําการขาย และการ
ติดตอ ส่ือสารโดยการใช ส่ือมีหลายวิ ธี  เชน  การโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย                   
การสงเสริมการขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ รวมท้ังการตลาดทางตรง ในการสงเสริม
การตลาดสามารถที่จะเลือกใชไดหลายเคร่ืองมือพรอมๆกัน 

              จากสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ขางตน จะสังเกตไดถึงความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการให
สวนประสมตางๆ เหลานี้ มีความสอดคลองไปในทิศทางการดําเนินงานเดียวกัน จึงมีโอกาสสราง
ความนาเช่ือถือและชักจูงใจผูบริโภคใหเกิดความตองการและสนใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆ 
ในท่ีสุด แตหากนักการตลาดไมสามารถท่ีจะจัดวางสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ใหมีความ
กลมกลืนกันในแผนงานทางการตลาดยอมจะเปนเหตุใหการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของ
องคกรตองประสบกับความลมเหลวไดในท่ีสุด (วิทวัส รุงเรืองผล, 2546) 
 

          2.1.2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
           ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2539) กลาววา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุ

จูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus)       
ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ(Buyer,s Black Box) 
ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซ้ือ แลวหลังจากนั้นจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ(Buyer,s  Re-
sponse) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ(Buyer ,s Purchase Decision) จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้  อยูท่ีมีส่ิง
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กระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจ
เรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1.2.1 ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside Stimulus) 
และส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buy-
ing Motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจดานเหตุผลและใชเหตุจูงใจดานจิตวิทยา(อารมณ)ได ส่ิงกระตุน 
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ  

                                 - ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงท่ีนักการตลาดสามารถ

ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 

                                  ก) ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพ่ือกระตุน
ความตองการ 

                                 ข) ส่ิงกระตุนดานราคา เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

                                 ค) ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย เชน การจดัจําหนายผลิตภณัฑให
ท่ัวถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

                                 ง)  ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาอยางสมํ่าเสมอ การลด
แลก แจก  แถม  เปนตน 

                            - ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอกองคกร ซ่ึงทางองคกรไมสามารถควบคุมได คือ  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  ส่ิงกระตุนทาง
เทคโนโลยี  ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง  ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม 

                 2.1.2.2 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer, s Black Box)  ความรูสึกนึกคิด
ของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูขายหรือผูผลิตไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของ    
ผูซ้ือ  

                                 -ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) โดยมีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ คือ ปจจัย

ดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวทิยา  
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  โดยศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ(2539) อางอิงจาก Philip Kotler(2000) ไดกลาววา    
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไว   ดังนี ้
           ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) ประกอบดวย   วัฒนธรรมซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญเปน
ตัวกําหนดความตองการ  หรือพฤติกรรมของบุคคลและลําดับช้ันทางสังคม 

                    ปจจัยทางสังคม (Social Factors) ประกอบดวย  กลุมอางอิง ครอบครัว   สถานะทางสังคม 

          ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบดวย อายุ อาชีพ สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
วิถีการดําเนนิชีวิต 

                    ปจจัยดานจิตวิทยา (Phychological Factors) ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรียนรู 
ความเช่ือและทัศนคติ 

                        - กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย  

      ข้ันตอนดังนี้ คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล กรประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ  
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 

  
               
 

    

 

 

 

 

 

           
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2539)  

กลองดําหรอื 
ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซื้อ 
    
 

สิ่งกระตุน (Stimulus)  
สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่นๆ 
ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ 
ราคา เทคโนโลยี 
การจัดจําหนาย กฎหมาย การเมือง 
การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม 
 

 
การตอบสนองของผูซื้อ 

(Response=R) 
การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 
การเลือกผูขาย 
เวลาในการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ 

 

ลักษณะของผูซื้อ 
(buyer s characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 
ปจจัยดานสังคม (Social) 
ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 
      
 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 
(Buyer s decision process) 

   การรับรูปญหา (Problem recognition) 
   การคนหาขอมูล (Information search) 
   การประเมินผลทางเลือก 
   (Evaluation of alternatives) 
   การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
   พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
   (Postpurchase behavior) 

 



9 

  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค สุวัฒน ศิรินิรันดร (2550) กลาววา  การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค มีจุดประสงคเพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงในการตัดสินใจซ้ือ และใช
สินคาหรือบริการของผูบริโภค เพื่อนํามาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสนองความพึง
พอใจของผูบริโภค โดยการผลิตสินคาท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค เปนการ
สรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภคไดตรงจุด ทําในส่ิงท่ีผูบริโภคอยากเห็น อยากฟง อยากได 

พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไมคงท่ี ไมแนนอน ข้ึนกับปจจัย
หลายอยาง ดังนั้นนักการตลาดตองทําการศึกษาถึงพฤติกรรมเหลานั้นอยางตอเนื่องไมหยุดนิ่ง
เชนกัน มิฉะนั้นส่ิงท่ีเราศึกษาไวก็อาจลาสมัยได ตองทําการศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปดวย 
เพื่อท่ีจะมีโอกาสชนะคูแขงขันและเปนผูนําอยู เสมอ มีคําถามมากมายท่ีจะใชในการศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคได ท่ีสําคัญประกอบดวย 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7Os ท่ีตองการ            
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
คําถาม 

( 6 Ws และ 1 H) 
คําถามท่ีตองการทราบ 

(7 Os) 
กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

1. Who?  
    ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) 

4 Ps ท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 

2. What?  
    ผูบริโภคซ้ืออะไร 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ
(Objects) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

3. Why?  
    ทําไมจึงซ้ือ 

วัตถุประสงคในการซ้ือ         
(Objectives) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

4. Who?  
    ใครมีสวนรวมใน 
     การตัดสินใจซ้ือ 

บทบาทของกลุมตางๆ  
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
(Organizations) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

5. When?  
     ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 

โอกาสในการซ้ือ  
(Occasions) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

6. Where?  
    ซ้ือท่ีไหน 

ชองทางการท่ีผูบริโภคไปซ้ือ 
(Outlets) 

กลยุทธการจัดจําหนาย 

7. How?  
    ซ้ืออยางไร 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ  
(Operations) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
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             2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อรรถกร จัตุกูล(2534) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือน้ํามันพืชของกลุม

แมบานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือ 
คุณภาพ รองลงมาคือ ความปลอดภัย หรือผลที่มีตอสุขภาพเกีย่วกับการปองกันไขมันเพิ่มข้ึนใน
เสนเลือดในดานความคิดเหน็และพฤติกรรมของผูบริโภค ยี่หอท่ีผูบริโภคใชกันมากท่ีสุดคือ     
ตราองุนและเปนผูครองตลาด ผูบริโภคนยิมการลดราคามากท่ีสุด ทางดานการโฆษณา ผูบริโภค
สวนใหญมีความเห็นวาการโฆษณามีสวนชวยในการตดัสินใจซ้ือไดมาก 

  นพพร ประยูรวงศ(2540) ศึกษาเร่ือง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

น้ํามันพืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีใชพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ
น้ํามันพืชท่ีสําคัญ คือ ชนดิของวัตถุดิบท่ีใชสกัดเปนน้ํามันพืช และการมีคุณคาดีตอสุขภาพ สวน
คุณสมบัติน้ํามันพืชท่ีนาสนใจท่ีสุด คือ ไมมีกล่ินหืนและคลอเลสเตอรอล  น้ํามันพืชท่ีใชบอยท่ีสุด
คือ ตราองุนและกุก       โดยรับทราบชนิดของวัตถุดิบจากฉลากและโฆษณา ขนาดของนํ้ามันพืชท่ี
ซ้ือบอยท่ีสุด คือ ขนาด  1 ลิตร ซ้ือคร้ังละ 1 - 2 ขวด สถานท่ีซ้ือสวนใหญคือ ซุปเปอรมารเก็ตใน
หางสรรพสินคา และมีความเห็นวา คุณภาพน้ํามันพืชท่ีผลิตจากวัตถุดิบตางชนิดกนัจะมีคุณภาพ
ตางกัน โดยน้าํมันถ่ัวเหลืองเปนน้ํามันท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และมีความเหน็วาน้ํามันพืชท่ีเปนไขเปน
อันตรายตอสุขภาพ ความซ่ือสัตยตอตรายี่หอไมสูงนกั พรอมท่ีจะเปล่ียนตรายีห่อใหมหากไมมี
ตรายี่หอเดิมหรือเม่ือราคาแพงข้ึน สําหรับพฤติกรรมจะเปดรับส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือ
หนังสือพิมพและวิทย ุ การจดจําไดและความช่ืนชอบในโฆษณาสงผลถึงการตัดสินใจของ
ผูบริโภค  

 ปจจัยประชากรศาสตรพบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน จะใหความสําคัญตอราคา     การเหน็
โฆษณาและการปรุงอาหารไดอรอยของน้าํมันพืชตางกนั ผูมีรายไดแตกตางกันจะใหความสําคัญ
ตอชนิดวัตถุดบิท่ีใชผลิตและการปรุงอาหารไดอรอยของน้ํามันพืชตางกัน ผูบริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันใหความสําคัญตอการหาซ้ืองาย การเห็นโฆษณา และการปรุงอาหารไดอรอย
ตางกัน  

 ทัศนคติท่ีมีตอคุณสมบัติของน้ํามันพืช พบวาผูหญิงใหความสนใจเรื่องของสีออนใสและ
การไมเปนไขของน้ํามันพืชมากกวาผูชาย ผูบริโภคท่ีมีรายไดตอเดือนตางกนัและผูบริโภคท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน ใหความสนใจตอคุณสมบัติการทอดแลวคงความกรอบนาน และการมี  
ตรารับรอง  ความอรอยของน้ํามันพืชตางกัน  
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ขอเสนอแนะดานสวนผสมทางการตลาดสําหรับการวางกลยุทธการตลาดในเขตกรุงเทพฯ 

ดังนี้ ดานกลุมผูบริโภค ควรแบงจําแนกกลุมดังนี ้ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคนิยมใชน้ํามันพืชท่ีผลิต
จากถ่ัวเหลืองเพราะคิดวามีคุณภาพดีท่ีสุด แตในภาวะเศรษฐกิจซบเซาเชนนี้ น้ํามันพืชราคาถูก
ไดเปรียบมากขึ้น สีของน้ํามันพืชควรประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบวา สารสีสมในน้ํามันพชื
นั้นเปนประโยชนตอรางกาย ดานราคาควรกาํหนดราคาใหเหมาะสม เพราะเปนปจจยัหลักขอหนึ่ง
ท่ีผูบริโภคใชพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สําหรับดานชองทางการจําหนาย ควรวางจําหนายให
ท่ัวถึงมากท่ีสุด และใหมีสินคาอยูในช้ันเสมอ โดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ต เพราะผูบริโภคพรอม
ท่ีจะซ้ือตราอ่ืนหากไมมีตราเดิม การออกแบบสีสันของบรรจุภณัฑควรใสรายละเอียดท่ีเปน
ประโยชนตอตัวสินคาในฉลาก การนําเสนอจุดขายใหแตกตางจากคูแขง ควรเสริมกิจกรรมดาน
ประชาสัมพันธเขามาเพื่อลดคาใชจายในการโฆษณา และยังสรางความนาเช่ือถือใหกับสินคามาก
ข้ึน สวนวิธีการสงเสริมการขายท่ีผูบริโภคชอบมากท่ีสุด คือ การลดราคา แตควรระวังไมใหเสีย
ภาพลักษณของสินคา สําหรับน้ํามันพืชตรายี่หอใหม ท่ีเพิ่งวางเขา      สูตลาดอาจตองใชพนักงาน
ขายคอยแนะนาํสินคา ณ จุดขาย  

  จุติ กิ่งพะโยม(2546) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือน้ํามันพืชของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวา ดานพฤติกรรมผูบริโภค สวนใหญนิยมน้ํามันถ่ัวเหลือง
และตราองุนมากท่ีสุด เนื่องจากเปนน้ํามันท่ีมีคุณภาพ สวนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการ
ซ้ือน้ํามันพืชมาจากปจจัยดานคุณภาพของน้ํามันพืชแตละชนิดตางกันสวนใหญซ้ือตรายี่หอเดิมซํ้า 
และถาตรายี่หอเดิมไมมีจะซ้ือตรายี่หอใหมทดแทน และการโฆษณามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ   
การที่ผูบริโภคจะเปล่ียนไปซ้ือยี่หอใหมเพราะอยากทดลองใชยี่หออ่ืน หรือยี่หออ่ืนราคาถูกกวา 
ท้ังนี้แหลงขอมูลท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจมาจากการโฆษณาและคนในครอบครัว/ญาติพี่นอง 
ปจจัยสวนประสมการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑโดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานผลิตภัณฑในระดับมาก ไดแก มีขอมูลบอกท่ีบรรจุภัณฑ คุณภาพของสินคา และช่ือเสียง
ของบริษัท ดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาในระดับมาก ไดแก 
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ สวนปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก มีสวนลดจาก
ราคาท่ีแจงไว และราคาจําหนายตํ่ากวายี่หออ่ืน ดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก ไดแก รานซุปเปอรมารเก็ตหรือ
รานซุปเปอรสโตร รานคาท่ีมีการเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถ และรานคาของชําใกลบาน     
ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมตลาด
ในระดับปานกลางซ่ึงถือวานอยกวาปจจัยดานอ่ืนๆ 


