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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
น้้ ามั นหล่ อลื่ น เค รื่ อ งยนต์ เบนซิน ชนิ ดกึ่ งสั ง เคราะห์ และสั งเค ราะห์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์อย่างละ 200 คน  รวมเป็น
จ้านวน 400 คน ก่อนท้าการเก็บตัวอย่างได้ท้าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามซึ่งได้เท่ากับ 0.832 ส้าหรับสถิติเชิงพรรณนาใช้หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมานใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Independent 
Sample t-test, One-way ANOVA และ LSD 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 38-47 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ใช้รถเก๋งเป็นพาหนะ มี
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัด
จ้าหน่ายในระดับมากท่ีสุด และมีแนวโน้มกลับมาซื้อซ้้า โดยที่ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การขับขี่ 6-9 ปี นิยมใช้ยี่ห้อ ปตท. โดยซื้อจากอู่ซ่อมรถ มีความถี่ใน
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การซื้อเฉลี่ย 3.35 ครั้ง/ปี และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 868.80 บาท ส่วนผู้ซื้อชนิด
สังเคราะห์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การขับขี่มากกว่า 9 ปี ใช้ยี่ห้อเชลล์ โดยซื้อจาก
ศูนย์บริการรถยนต์ มีความถ่ีในการซื้อเฉลี่ย 2.98 ครั้ง/ปี และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 
2,027 บาท  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษาและ
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดต่างกันในด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนผู้ซื้อชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้แตกต่างกัน ให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
และผู้ซื้อทั้ง 2 ชนิดที่มีอาชีพและประเภทรถยนต์ที่ใช้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน และพบว่าผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นที่แตกต่างกันให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยการตลาดแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกันในด้านความถี่ในการซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 
 
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจซื้อ น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 
 
Abstract 
 The purpose of this comparison study is to investigate buyers’ 
purchasing decision on two types of gasoline engine lubricants, semi-
synthetic type and synthetic type in Bangkok. The samples of the study 
comprised 400 buyers divided into two equal groups i.e. 200 semi-synthetic 
type buyers and 200 synthetic type buyers. The questionnaire was used as 
the data gathering instrument and samples have tested the reliability of the 
questionnaire, which was equal to 0.832. The data were analyzed through 
descriptive statistics and inferential statistics consisting of Independent 
Samples t-test, One-way ANOVA and Least Significance Difference (LSD). 
 The results indicated that the majority of the buyers purchasing two 
types of lubricants were male, aged between 38 and 47 with monthly 
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income level between 20,000 and 40,000 baht. They used personal cars, and 
their decisions to purchase lubricants mostly depended on the marketing 
factors in terms of products and distribution channels. They also tend to use 
the same lubricants. It was also found that the majority of the buyers 
purchasing semi-synthetic type had 6-9 years diving experiences, favoured 
‘PTT’ brand, and bought them from general car garages. Their purchasing 
frequency was 3.35 times/year, and the purchasing cost was 868.80 baht for 
each purchase. On the other hand, the majority of the buyers purchasing 
synthetic type had more than 9 years driving experiences, favoured ‘SHELL’ 
brand, and bought them from car service centers. Their purchasing frequency 
was 2.98 times/year, and the purchasing cost was 2,027 baht for each 
purchase.  
 The result, in addition, revealed the following characteristics: The 
purchasing decision of the buyers with different education levels and 
monthly incomes varied based on distribution channels and marketing 
promotion. The purchasing decision of the buyers purchasing synthetic 
lubricants varied based on different aspects of marketing promotion.  The 
purchasing decision of the buyers purchasing both types of lubricants varied 
based on their different careers and car brands. They also had different ideas 
to buy the products with the same brands.   The purchasing decision of the 
buyers purchasing different types of lubricants varied based on 3 marketing 
factors: products, distribution channels and marketing promotion. The 
purchasing decision of the buyers purchasing different types of lubricants 
varied based on the purchasing frequency and the purchasing cost.  
 
Keywords: A Comparison of Purchasing Decision, Gasoline Engine Lubricants 
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บทน้า   
 ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ท้า
ให้มีการส่งเสริมจากภาครัฐจึงท้าให้มีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็น
ผลต่อเนื่องไปยังภาคการขนส่งที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งเมื่อสอง
ปีที ่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนในเรื่องของรถยนต์คันแรกท้าให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการรถยนต์มากซึ่งท้าให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจยานยนต์ภายในประเทศสูง 
โดยสามารถดูได้จากสถิติจ้านวนรถที่ขึ้นทะเบียนสะสมทั่วประเทศที่มีอัตราแนวโน้ม
การเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (จ้านวน 20,624,719 คัน) 
จนถึง 2556 (จ้านวน 34,624,406 คัน) ระยะเวลา 10 ปี มีจ้านวนรถที่จดทะเบียน
สะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 13,999,687 คัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 68.87 แต่เมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจ้านวนรถที่จดทะเบียนสะสม
ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 2,147,429 คัน ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.6 (กรมขนส่งทางบก, 
2557)  จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการจดทะเบียนรถยนต์ที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้นจึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์มีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
  ธ ุรก ิจน้้ าม ันหล ่อลื ่นสามารถแบ ่งออกได ้เป ็น  2 ก ลุ ่มหล ัก  ค ือ  ก ลุ ่ม
น้้ามันหล่อลื ่นส้าหรับยานยนต์หรือในบางครั ้งจะเรียกว่าน้้ามันเครื ่องยนต์ ซึ ่งจะมี
สัดส่วน ร้อยละ 70 ของมูลค่าการจ้าหน่ายรวมของตลาดธุรกิจกลุ่มน้้ามันหล่อลื่น
ส้าเร็จรูป โดยกลุ่มนี้จะสามารถแบ่งออกเป็นส้าหรับน้้ามันหล่อล่ืนในเครื่องยนต์เบนซิน
และเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีสถิติการจัดจ้าหน่ายภายในประเทศจ้านวน 278,393,139 
ล ิตร (กรมธ ุรก ิจพล ังงาน , 2557 ) ส ่วนอ ีกกลุ ่มค ือก ลุ ่มน้้ าม ันหล ่อ ลื ่นที ่ใช ้ใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆ  หรือใช้งานในการหล่อลื่น
เครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะมีสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาธ ุรก ิจน้้ าม ันหล ่อลื ่นหร ือ น้้ าม ัน เครื ่องม ีม ูลค ่า ประมาณ  3 หมื ่น ล ้านบาท 
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,976 วันที่21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
ส้าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 
จากปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงท้าให้ธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นมีการแข่งขันที่รุนแรง 
กอปรกับในปี พ.ศ. 2559 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
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ซึ ่งจะท้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั ้นจะท้าให้มีจ้านวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในประเทศ จึงท้าให้เป็นที่
สนใจของผู้ผลิตและผู้ขายธุรกิจประเภทนี้ ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นที่มีจ้าหน่าย
ภายในประเทศมีมากมายหลายตราสินค้า แต่จะมีรายใหญ่เพียงไม่กี่ตราสินค้าที่เป็น
ผู้ผลิตที่ได้รับยอมรับทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และคุณภาพในปีที่ผ่านมา ปตท. ยังคงมี
ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเชลล์ 
เอสโซ่-โมบิล บีพี-คาสตรอล คาลเท็กซ์และบางจากตามล้าดับ (ปี พ.ศ. 2557) ดังนั้น
จึงท้าให้ผู้ผลิตน้้ามันหล่อลื่นต่างๆ ออกมาใช้การส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อใช้เป็นกล
ยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเองให้มากขึ้น โดยปัจจุบันน้้ามันหล่อลื่น
เครื ่องยนต ์ที ่ม ีจ้ าหน ่ายในท ้องตลาดจะสามารถแบ ่งออกได ้เป ็น  3 ชน ิด  ค ือ 
น้้ามันหล่อลื่นธรรมดาหรือน้้ามันแร่ น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์และน้้ามันสังเคราะห์ 
โดยสามารถดูได้จากระยะทางการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการสะดวกในการที่
ผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากจะกล่าวถึงชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ เนื่องจากมีการใช้น้้ามันหล่อลื่นมากในภาคยานยนต์ จึงไม่อาจจะทราบ
ได้แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นเหตุหรือแรงจูงใจที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 จากที่ข้อมูลกล่าวและปัจจุบันผู้วิจัยได้ท้างานเกี่ยวกับธุรกิจน้้ามันหล่อลื่น จึง
สนใจที่จะศึกษาในเรื ่องของพฤติกรรมการซื้อของผู ้บริโภค โดยใช้การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินระหว่างชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การเลือกซื้อที่มีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างและน้าไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ในปัจจุบัน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วีรวัฒน์   ก้าเนิดแก้ว (2543: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้
น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ของเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์และการ
เปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อด้อยระหว่างน้้ามันชนิดมาตรฐานและน้้ามันหล่อลื่นกึ่ง
สังเคราะห์  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย รวมถึงการ
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ทดสอบ Chi-Square ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ 
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจมาใช้น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ที่เคยใช้น้้ามันหล่อลื่น
มาตรฐานและไม่เคยใช้น้้ามันหล่อลื่นมาตรฐานมาก่อนเกิดจากการรับทราบคุณสมบัติที่
ดีกว่าทางด้านคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ คือ การใช้งานได้ยาวนานถึง 
5,000 กิโลเมตร และช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวต่อการ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุง โดยส่วนใหญ่
ได้รับค้าแนะน้าจากผู้มีความรู้ทางด้านช่างในศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ นอกจากนี้
ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูง มักจะไม่เปลี่ยนตราสินค้าแม้ว่าภาวะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีก็ตาม 
 เกตุวดี   โรจน์สัญญากุล (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างตลาด
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับยานยนต์และ
ศึกษาในเรื่องของสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่อาจจะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อและ
ลักษณะของผู้ซื้อ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio) จากผลการวิจัยพบว่าอุตสาหกรรม
น้้ามันหล่อลื่นในช่วงปี พ.ศ. 2538-2542 มีค่ากระกระจุกตัวบางส่วนซึ่งพิจารณาจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 4 ราย ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย ปัจจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส้าคัญในการตัดสินใจซื้ออันเนื่องมาจากการจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่มีผู้ขายน้อยรายจึงท้าให้มีการแข่งขันกันน้อย 
ส้าหรับการศึกษาทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีการจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า โดยจะให้ความส้าคัญที่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และรองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ช่องทางจัดจ้าหน่ายที่ผู้ซื้อสามารถหาซื้อได้ง่ายและมักจะเลือกหาซื้อในสถานีบริการ
น้้ามัน 
 รัฐา   อุรุโสภณ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่น เพ่ือค้นคว้า
ถึงทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อการส่งเสริมการขายใน 3 ด้านคือ การลดราคา การให้
ของแถม และการจับสลากชิงโชค ใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คนในการใช้เก็บข้อมูล 
เพ่ือน้ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้
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จะเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ขับขี่รถยนต์ในการเดินทางต่้ากว่าหรือเท่ากับ 
1,000 กิโลเมตรต่อเดือน และจะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้ามันหล่อลื่นครั้งละประมาณ 
501-1,000 บาท โดยจะท้าการเปลี่ยนถ่ายตามศูนย์บริการ ส่วนเรื่องความคิดเห็นและ
ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการตลาด จะให้ความส้าคัญในด้าน
การลดราคามากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการให้ของแถม และการจับสลากชิงโชค 
นอกจากนั้นผู้ใช้รถยนต์เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ควรจะมีความเหมาะสม มีอรรถประโยชน์
ในความต้องการของแต่ละกลุ่ม อีกท้ังจะต้องไม่ท้าให้คุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นลดลง 
 พรทิพย์   พิทยาพงษ์ชาติ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์บี -ควิกและเชลล์ ออโต้
เซิร์ฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ระหว่างบี -
ควิกและเชลล์ ออโต้เซิร์ฟ โดยใช้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนแต่จะท้าการสุ่ม
อย่างละครึ่ง ส้าหรับการวิเคราะห์จะใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบทั้งบี-ควิก
และเชลล์ ออโต้เซิร์ฟ จะน้ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ามาเข้ารับบริการมากที่สุด อายุการใช้
งานของรถอยู่ที่ประมาณ 2-5 ปี จะเข้ารับบริการช่วงวันศุกร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 
08.00-12.00 น. โดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยตนเอง ในด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
เลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมในการ
เลือกศูนย์บริการจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ทางด้านระยะเวลาที่ใช้บริการในแต่ละ
ครั้ง 
 วรีรักษ์   ธัญญกิจ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ผลต่อการซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินของบริโภคในจังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือ
ผู้ซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นภายในจังหวัดชลบุรี โดยการออกแบบสอบถามแล้วน้าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่าส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 ซีซี มีอายุ
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การใช้งานประมาณ 3-6 ปี ในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องยนต์เบนซินจะใช้การก้าหนด
จากระยะทางทุกๆ 10,000 กิโลเมตรจึงจะท้าการเปลี่ยนถ่ายสักครั้ง ส้าหรับปริมาณใน
การซื้อครั้งละ 4 ลิตรซึ่งเป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐานของเครื่องยนต์เบนซิน โดยนิยม
ไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการรถยนต์ ซึ่งจะมีพนักงานค่อยให้ความรู้รายละเอียดของสินค้า
ก่อนเพ่ือใช้ประกอบกับการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และยี่ห้อสินค้าที่เป็นที่
เลือกซื้อมากที่สุดคือยี่ห้อ ปตท. โดยให้เหตุผลที่เลือกซื้อยี่ห้อดังกล่าวเป็นในเรื่องของ
คุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น และราคาที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งโดยส่วนมากจะช้าระเงิน
ด้วยเงินสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย 
และยี่ห้อรถยนต์ที่ ใช้มีความสัมพันธ์กับระยะทางที่ ก้าหนดในการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันหล่อลื่น ระดับการศึกษา ยี่ห้อรถยนต์ และขนาดเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น ยี่ห้อของรถยนต์ และอายุการใช้งานรถยนต์มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ย ยี่ห้อของรถยนต์ อายุการใช้งานรถยนต์ และขนาดเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับ
ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้เป็นประจ้า 
 สมศักด์ิ   โกวิทวุฒิกร (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยในด้านใดบางที่ มีผล
ต่อพฤติกรรมตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอีกทั้งข้อเสนอแนะ
ต่างๆ โดยน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น
เพศชาย อายุ 30-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ใช้รถยนต์ของญี่ปุ่น
ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,501-1,800 ซีซี  และอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่น ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ความสะดวกในการหาซื้อ และการเพ่ิมปริมาณในราคาเท่าเดิม 
โดยให้ความพึงพอใจกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาในระดับมาก  
มีพฤติกรรมการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิม เหตุผลเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพที่ดีกว่า 
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย และ
ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาก้าหนดเปลี่ยนถ่าย
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น้้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้
ในปัจจุบันที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดต่างกันทุกด้าน อายุที่
ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดต่างกัน รายได้เฉลี่ยที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจ้าหน่ายต่ างกัน ความรู้ เรื่องเครื่องยนต์และ
ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ที่ต่างกันให้ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ด้ าน
ช่องทางการจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน 
 นัฐพงษ์    ไทยรัก (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่อยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่อง
ของผู้บริโภคซึ่งท้าการวิจัยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมากที่สุดคือ คุณภาพของน้้ามันเครื่อง ปัจจัย
ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
อยู่ในระดับมากได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืนเมื่อ
เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืนในท้องตลาด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่มีผลต่อ
การเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ผู้ขายสามารถตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน และสามารถหาซื้อได้สะดวก และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้อยู่ในระดับมากไดแก่ มีพนักงานแนะน้า ณ จุดขาย และการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
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 วรรณวิภา   บุญแลบ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและความส้าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในเขตกรุงเทพฯ ส้าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและน้ามาทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test และ F-test จากการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมากกว่าเล็กน้อย มีอายุราว 
31-35 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ ปตท. สูตรสังเคราะห์ โดยราคาสินค้าต้องอยู่ในงบประมาณที่จ่ายได้ 
เพ่ือนหรือคนรู้จักเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสื่อ
ประเภทวิทยุและโทรทัศน์ สถานที่ซื้อสินค้าส่วนมากคือ ศูนย์บริการครบวงจร ในการ
เลือกซื้อสินค้าจะมียี่ห้อที่ต้องการอยู่แล้วแต่ต้องให้ช่างยนต์แนะน้าเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก
ที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลมีผลต่อปัจจัยส่ วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องการเลือก
ขนาดบรรจุสินค้า จากผลการศึกษาพบว่า ควรเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
เรื่องส่วนลดสินค้า และของแถม รวมถึงการให้ความรู้กับช่างเครื่องยนต์ เพ่ือช่วย
สนับสนุนการขายสินค้า 
  นรินทร์ พาหุยุทธ์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
ส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาก
การวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 30-39 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,001 บาท ใช้รถยนต์ประเภทเบนซิน และส่วนมากใช้รถยนต์
อยู่ในช่วง 3-5 ปี กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญมากที่สุดกับกับปัจจัยทางการเลือกซื้อ
น้้ามันในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้า ท้าเลที่ตั้ง การออกแบบร้าน 
การจัดผังร้าน การให้บริการลูกค้า และการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า นอกจากนี้พบว่าเพศ
ที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการออกแบบร้าน การจัดผังร้ าน และ
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ด้านการบริหารสินค้าแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้าน
การออกแบบร้าน การจัดผังร้าน ด้านการบริหารสินค้า และด้านการให้บริการลูกค้า
แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัย
การเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นทุกด้านแตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญ
ต่อปัจจัยด้านการให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน และด้านการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า
แตกต่างกัน ระดับรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน ประเภทรถยนต์ที่แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัย
ด้านการให้บริการลูกค้า และด้านการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า และอายุการใช้งานที่
แตกต่างกันให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยด้านการออกแบบร้าน การจัดผังร้าน ด้านท้าเล
ที่ตั้ง และการใช้เทคโนโลยีในร้านค้าแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่
แตกต่างกัน 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดของผู้ซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับรถยนต์
ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 มีการก้าหนดขอบเขตรายละเอียดในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ซื้ อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีดังนี ้
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 1. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน 2558– เดือน
กรกฎาคม 2558 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล จ้านวน 400 คน  
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่  ชนิดของน้้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน และข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อ 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป 
  - เพศ 
  - อาย ุ
  - ระดับการศึกษา 
  - อาชีพ 
  - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  - ประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน 
  - ประสบการณ์การขับขี่
รถยนต ์

ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาด 

    - ด้านผลติภณัฑ ์
    - ด้านราคา 
    - ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
    - ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
 

การตัดสินใจซ้ือน้้ามันหล่อลื่น
เคร่ืองยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์

และชนิดสังเคราะห ์
      - ด้านความถี่ในการซื้อ 
      - ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
      - ด้านแนวโน้มการซื้อยีห่้อเดมิ 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของน้้ามันหล่อลืน่
เคร่ืองยนต์เบนซิน 

       - ชนิดกึ่งสังเคราะห ์
       - ชนิดสังเคราะห ์
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สมมติฐานการวิจัย   
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกันให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน 
 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมแตกต่างกัน 
 3. ผู้ซื้อชนิดของน้้ ามันหล่อลื่น เครื่องยนต์ เบนซินที่ แตกต่างกันให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
 4. ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งและด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Samples) คือ ผู้บริโภคที่เป็น
เจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ตัดสินใจซื้อซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์เท่านั้น โดยท้าการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
เนื่องด้วยไม่ทราบจ้านวนของผู้บริโภคที่แน่นอน จึงใช้การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอน ท้าการก้าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งได้ผลลัพธ์จ้านวน 385 คน และได้ท้าการส้ารองตัวอย่างในกรณี
ที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์จ้านวน 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมดเท่ากับ 400 
คน โดยจะเก็บแบบสอบถามผู้ที่ เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์จ้านวน 200 ตัวอย่าง และชนิดสังเคราะห์จ้านวน 200 ตัวอย่างรวมเป็น
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย 
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้ 
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   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เลือกซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครจ้านวน 400 ตัวอย่าง  
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูลจากการค้นคว้าที่เก็บ
รวบรวมจากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ครอบคลุมงานวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากนั้นจึง
น้ามาวิเคราะห์ สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาและน้ามาสร้างเป็นโครงงานวิจัยและแบบสอบถามฉบับร่าง โดยข้อค้าถาม
ของฉบับร่างจะต้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ปรึกษาและขอบเขตของงานวิจัย 
 2.2 สร้างแบบสอบถาม โดยน้าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัย หากว่าไม่ผ่าน
หรือไม่สอดคล้องจะน้ากลับไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนออีกครั้งและหากว่าผ่านหรือ
สอดคล้อง จึงจะน้าไปเสนอต่อประธานและกรรมการ หากว่าไม่ผ่านหรือไม่สอดคล้องจะ
น้ากลับไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการได้เสนอแนะและหากว่าผ่านหรือสอดคล้อง 
จึงน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช้งานเพ่ือเป็นการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจ้านวน 30 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient: α) โดยค่าที่ได้จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ได้ออกมาควรมากกว่า 
0.7 จึงจะถือว่ามีความเชื่อถือได้ จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.832  นั้น
แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 
  2.2.1 ลักษณะของแบบสอบถาม สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) มีจ้านวน 7 ข้อ ดังนี้ 
 1. เพศ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 2. อายุ ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ (Ordinal Scale) 
 3. ระดับการศึกษา ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ (Ordinal Scale) 
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 4. อาชีพ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ (Ordinal 
Scale) 
 6. ประเภทของรถยนต์ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
 7. ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ ใช้การวัดข้อมูลแบบเรียงล้าดับ 
(Ordinal Scale) 
 
 ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์
ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะของค้าถามเป็นแบบลิเคิร์ท Likert Scale    
(ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ, 2549: 129) จะโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ 
รวมทั้งหมดเป็นจ้านวน 20 ข้อ ได้แก่ค้าถามทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งใช้มาตราวัดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยมีการ
ก้าหนดเกณฑ ์ดังนี้ 
 
       5      ระดับความส้าคัญ มากที่สุด 
  4      ระดับความส้าคัญ มาก 
  3      ระดับความส้าคัญ ปานกลาง 
  2      ระดับความส้าคัญ น้อย 
  1      ระดับความส้าคัญ น้อยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จะมีลักษณะค้าถามแบบ
ปลายเปิดและแบบปลายปิดจ้านวน 5 ข้อ โดยข้อที่ 1-2 ลักษณะค้าถามแบบมีหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice) ส่วนข้อที่ 3-4 ลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด ส้าหรับ
ข้อที่ 5 ลักษณะค้าถามเป็นแบบลิเคิร์ท Likert Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
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2549: 129)  ใช้มาตราวัดเกณฑ์ในการอภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยในแต่
ละข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แหล่งที่ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ใช้การวัดข้อมูลแบบ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 2. ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกซื้อ ใช้การวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
 3. ความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น โดยจะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด 
ใช้การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 
 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง โดยจะมีลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิด ใช้
การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 
 5. แนวโน้มการซื้อยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินเดิมในอนาคต 
ลักษณะค้าถามเป็นแบบลิเคิร์ท Likert Scale โดยใช้มาตราวัดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยมีการ
ก้าหนดเกณฑ์แต่ละระดับเป็น ดังนี้ 
  5   หมายความว่า     ซื้อซ้้าแน่นอน 
  4    หมายความว่า      ซื้อซ้้า 
  3    หมายความว่า     ไม่แน่ใจ 
  2 หมายความว่า       ไม่ซื้อซ้้า 
  1   หมายความว่า       ไม่ซื้อซ้้าแน่นอน 

 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลทั้ งหมดเพ่ือน้าไปลงรหัส จากนั้นจึงน้าข้อมูลมา
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะห์และทดสอบสมติฐาน 
ดังนี้ 
 3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือต้องการอธิบายข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาแล้วแปลผลออกมาเป็นผลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
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 3.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความ
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ใช้
การวิเคราะห์โดยการหาค่าความเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร 
โดยการน้าข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ในงานวิจัยนี้ก้าหนดระดับความเชื่อมั่น
ทางสถิติ ร้อยละ 95 ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส้าหรับรายละเอียดการทดสอบ มี
ดังนี้ 
 3.2.1 เพ่ือทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือค่า t-test  
 3.2.2 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่า F-
test เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบว่าผล
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งยังไม่ทราบว่าคู่
ใดที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการท้าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ เพ่ือหาว่าคู่ใดบ้างที่
มีความแตกต่างกัน ตามวิธีการของ Fisher’s  Least Significant Difference หรือ
เรียกว่า LDS  
 สรุปการวิเคราะห์สมมติฐานในงานวิจัยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้
ทดสอบ คือ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินด้านความถี่ในการซื้อ 
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ t-test 
และ F-test (One-Way ANOVA) 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ t-test 
 สมมติฐานข้อที่ 4 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ t-test 
 
ผลการวิจัย   
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของรถยนต์ที่ท่านใช้และ
ประสบการณ์ในการขับขี่ โดยน้าเสนอในรูปของการเปรียบเทียบเป็นค่าความถี่และค่า
ร้อยละ  
 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์จ้านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ซื้อชนิดสังเคราะห์
จ้านวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งจ้าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ้านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นเพศหญิงจ้านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.5  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ้านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็นเพศหญิงจ้านวน 87 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.5  
 อายุ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 
38-47 ปี มีจ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือช่วง 48 ปีขึ้นไป จ้านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ช่วงอายุ 28-37 ปี มีจ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
และช่วงอายุ 18-27 ปี มีจ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล้าดับ 
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  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 
38-47 ปี จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 28-37 ปี จ้านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ช่วงอายุ 48 ปีขึ้นไป จ้านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
และช่วงอายุ 18-27 ปี มีจ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปวส.หรืออนุปริญญา เป็นจ้านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี จ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือต่้ากว่า มี
จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 ตามล้าดับ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ้านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นระดับ ปวส. หรือ 
อนุปริญญา เป็นจ้านวน 60 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.0 และระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือต่้ากว่ามีจ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ตามล้าดับ 
 อาชีพ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ จ้านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 พนักงานบริษัทเอกชน มี
จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อาชีพอ่ืนๆ มีจ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
และนักเรียนหรือนักศึกษา จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล้าดับ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือรับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.5 เจ้าของธุรกิจ มีจ้านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อาชีพอ่ืนๆ  มีจ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และนักเรียน/
นักศึกษา จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล้าดับ 
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ 
รายได้ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รายได้เฉลี่ย
ช่วง 40,001 - 60,000 บาท มีจ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และรายได้เฉล่ีย
มากกว่า 60,001 บาท จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล้าดับ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จ้านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ 
รายได้ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รายได้เฉลี่ย
ช่วง 40,001 - 60,000 บาท มีจ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และรายได้เฉล่ีย
มากกว่า 60,001 บาท จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล้าดับ 
 ประเภทของรถยนต์ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ประเภท     รถเก๋ง จ้านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือรถอเนกประสงค์ 
(SUV) จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รถตู้หรือรถแวน มีจ้านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.5 และรถกระบะ จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล้าดับ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ประเภทรถเก๋ง จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือรถอเนกประสงค์ 
(SUV) จ้านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รถตู้หรือรถแวน มีจ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 และรถกระบะ จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล้าดับ 
 ประสบการณ์ในการขับข่ีรถยนต์ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการขับข่ี 6-9 ปี จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือขับข่ี
มากกว่า 9 ปีขึ้นไป มีจ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ขับข่ี 3-6 ปี จ้านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 และน้อยกว่า 3 ปี มีจ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล้าดับ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ประสบการณ์
ในการขับขี่มากกว่า 9 ปีขึ้นไป จ้านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือขับขี่  
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6-9 ปี จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ขับขี่ 3-6 ปี จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 และน้อยกว่า 3 ปี มีจ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล้าดับ 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน โดยแบ่งออกเป็น 4 
ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ใช้การน้าเสนอการวิเคราะห์ในรูปของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
การแปรผลระดับความส้าคัญ  

 ผลการวิจัยการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดของผู้ที่เลือกซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สามารถสรุปการ
วิเคราะห์โดยจ้าแนกเป็นชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ได้ดังนี้ 

 ชนิดกึ่งสังเคราะห์  
  พบว่าผู้ซื้อให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวม ที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ในระดับมากท่ีสุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.24 และเม่ือพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยทางการตลาด พบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์  
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ

มากท่ีสุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องฉลากและข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองมาคือผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพของน้้ามัน และความน่าเชื่อถือของตราสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29, 4.22, 4.15 
และ 4.06 ตามล้าดับ 

 ด้านราคา 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านราคาโดยรวมในระดับมาก

ที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องส่วนลดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.34 รองลงมาจะเท่ากันใน 2 เรื่องคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคาเหมาะสมกับ
ขนาด มีการช้าระเงินมีความหลากหลาย และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22, 
4.22, 4.21 และ 4.12 ตามล้าดับ 
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 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องที่ตั้งของร้านและที่จอดรถที่
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือการน้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้ามี 
ความสะดวกสบายในการหาซื้อ มีช่องทางอ่ืนๆ ในการหาซื้อ และใกล้กับแหล่งหรือ
สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36, 4.29, 4.26 และ 4.25 ตามล้าดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือมีพนักงานขายแนะน้า ณ 
จุดขาย การเพ่ิมปริมาณแต่ราคาเท่าเดิม การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และมีของแถม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.30, 4.17, 4.15 และ 4.07 ตามล้าดับ 

 ชนิดสังเคราะห์  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ซื้อให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด

โดยรวมที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ โดยรวม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยทางการตลาด 
พบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ

มากท่ีสุด โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องฉลากและข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.42 รองมาคือรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า และคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21, 
4.17, 4.13 และ 4.12 ตามล้าดับ 

 ด้านราคา 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านราคาโดยรวมในระดับมาก 

โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องของส่วนลดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.28 รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับขนาด การช้าระเงินมี



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 79

79 

 
 

ความหลากหลาย และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22, 4.14, 4.10 และ 3.92 
ตามล้าดับ 

 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดใน 2 เรื่องที่เท่ากันคือที่ตั้ง
ของร้านและมีจอดรถที่เหมาะสมและมีการน้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้า มีค่าเฉลี่ย 
4.34 อันดับที่ 3 คือความสะดวกสบายในการหาซื้อ ใกล้กับแหล่งหรือสถานที่เปลี่ยน
ถ่ายน้้ามันหล่อลื่นมี และมีช่องทางอ่ืนๆ ในการหาซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27, 4.23 และ 
4.09 ตามล้าดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นให้ระดับความส้าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมในระดับมาก โดยให้ระดับความส้าคัญในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นพรีเซ็นเตอร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือมีพนักงานขายแนะน้า ณ จุดขาย 
มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การเพ่ิมปริมาณแต่ราคาเท่าเดิม และมีของแถม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.28, 4.15, 4.12 และ 3.99 ตามล้าดับ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้มีท้าการวิเคราะห์มีทั้งหมด 5 ข้อ 
ได้แก่ แหล่งที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่น ยี่ห้อที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
และแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดิม โดยใช้การวิเคราะห์เพ่ือหาความถี่ และน้าเสนอ
เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   ด้านแหล่งที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่น พบว่า 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากอู่ซ่อม
รถยนต์จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือศูนย์บริการรถยนต์จ้านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ร้านค้าปลีกจ้าหน่ายอะไหล่ยนต์จ้านวน 43 คน เป็นร้อยละ 
21.5 สถานีบริการน้้ามันจ้านวน 23 คน เป็นร้อยละ 11.5 และห้างสรรพสินค้าและอ่ืนๆ 
จ้านวน 3 คน เป็นร้อยละ 1.5 ตามล้าดับ 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากศูนย์บริการ
รถยนต์จ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองมาคืออู่ซ่อมรถยนต์จ้านวน 53 คน คิด
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เป็นร้อยละ 26.5 ร้านค้าปลีกจ้าหน่ายอะไหล่ยนต์จ้านวน 50 คน เป็นร้อยละ 25.0 
สถานีบริการน้้ามันจ้านวน 24 คน เป็นร้อยละ 12.0 และห้างสรรพสินค้าและอ่ืนๆ 
จ้านวน 4 คน เป็นร้อยละ 2.0 ตามล้าดับ 
   ด้านยี่ห้อที่เลือกซื้อ พบว่า 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
ยี่ห้อปตท.จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองมาคือ คาสตรอลจ้านวน 59 คน เป็น
ร้อยละ 29.5 เชลล์จ้านวน 36 คน เป็นร้อยละ 18.0 โมบิลจ้านวน 24 คน เป็นร้อยละ 
12.0 บางจากจ้านวน 9 คน เป็นร้อยละ 4.5 และอ่ืนๆ จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามล้าดับ 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ
เชลล์จ้านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองมาคือ ปตท.จ้านวน 44 คน เป็นร้อยละ 
22.0 คาสตรอลจ้านวน 39 คน เป็นร้อยละ 19.5 โมบิลจ้านวน 29 คน เป็นร้อยละ 14.5 
บางจากจ้านวน 20 คน เป็นร้อยละ 10.0 และอ่ืนๆ จ้านวน 14 คน เป็นร้อยละ 7.0 
ตามล้าดับ 
   ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีความถี่ในการซื้อจ้านวนครั้งต่อ
ปีน้อยที่สุดคือ จ้านวน 1 ครั้งและมากท่ีสุดจ้านวน 6 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ครั้ง และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.119 โดยผู้ซื้อมีความถี่ในการซื้อมากที่สุดจ้านวน 4 
ครั้งต่อปี เป็นจ้านวน 60 คน รองลงมาคือ 3 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 5 ครั้งต่อปี 6 ครั้งต่อ
ปี และ 1 ครั้งต่อปี โดยมีจ้านวน 58 คน 50 คน 22 คน 7 คน และ 3 คน ตามล้าดับ 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ มีความถี่ในการซื้อจ้านวนครั้งต่อปี
น้อยที่สุดคือ จ้านวน 1 ครั้ง และมากที่สุดจ้านวน 6 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ครั้ง และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.826 โดยผู้ซื้อมีความถี่ในการซื้อมากที่สุดเท่ ากันคือ
จ้านวน 2 ครั้งต่อปี และจ้านวน 3 ครั้งต่อปี เป็นจ้านวน 86 คน รองลงมาคือ 4 ครั้งต่อ
ปี 1 ครั้งต่อปี 5 ครั้งต่อปี และ 6 ครั้งต่อปี โดยมีจ้านวน 17 คน 5 คน 4 คน และ 2 คน 
ตามล้าดับ 
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   ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ มีดังนี ้
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยที่สุด 600 
บาท และมากที่สุด 1,300 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 868.80 บาท และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 164.545 พบว่าส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมากที่สุด
ในช่วงราคาระหว่าง 801-1,000 บาท มีจ้านวน 107 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา
คือช่วงราคาที่น้อยกว่า 800 บาท มีจ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ช่วงราคา
ระหว่าง 1,001-1,200 บาท มีจ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วงราคาที่
มากกว่า 1,200 บาท มีจ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล้าดับ  
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยที่สุด 1,500 
บาท และมากที่สุด 3,000 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,027.00 บาท และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 284.209 พบว่าส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมากที่สุด
ในช่วงราคาระหว่าง 1,500-2,000 บาท มีจ้านวน 120 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมาคือช่วงราคาระหว่าง 2,001-2,500 บาท จ้านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
และช่วงราคาระหว่าง 2,501-3,000 บาท จ้านวน 3 คน ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 1.5 
ตามล้าดับ 
   ด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่า 
    ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีแนวโน้มจะ
ซื้อซ้้ายี่ห้อเดิมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
    ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ มีแนวโน้มจะซื้อ
ซ้้ายี่ห้อเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน  
     ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน และด้านประสบการณ์ในการขับ
ขี่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อที่
แตกต่างกันด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการให้ระดับความส้าคัญ
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ของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาด 
     ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งานมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่าง
กันในด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันในด้านประสบการณ์ในการขับขี่
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย 
  สมมติฐานที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินด้านความถี่ในการซื้อ 
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน  
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการ
ขับขี่มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินไม่แตกต่างกันในทุกด้าน แต่ผู้ซื้อ
ที่แตกต่างกันด้านเพศมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันใน
ด้านความถี่ในการซื้อ ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านอาชีพมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
และผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งานมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
    ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่แตกต่างกันด้าน
เพศ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการขับขี่ มี
การตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินไม่แตกต่างกันในทุกด้าน แต่ผู้ซื้อที่
แตกต่างกันด้านอายุมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ส่วนผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านอาชีพมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
และผู้ซื้อที่แตกต่างกันด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งานมีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกันในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
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   สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มี
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน  
    ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้
ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านราคา แต่มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
   สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่าย
ต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน  
    ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน  
 
สรุปการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินจ้านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็นผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์จ้านวน 200 ชุด 
และชนิดสังเคราะห์จ้านวน 200 ชุด จากนั้นน้ามาเข้ากระบวนการในการวิเคราะห์และ
แปลผล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุระหว่าง 38-47 ปี ร้อยละ 48.0 
มีการศึกษาในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนมากประกอบอาชีพ
เป็นเจ้าของธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
61.5 ส้าหรับประเภทของรถยนต์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นรถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมี
ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ระหว่าง 6-9 ปี 
  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 38-47 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.5 ส้าหรับประเภทของ
รถยนต์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นรถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีประสบการณ์ในการขับขี่
รถยนต์มากกว่า 9 ปีขึ้นไป 
 จากผลการสรุป พบว่าข้อมูลทั่วไปผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 38-47 ปี ผู้ซื้อน้้ามัน
ชนิดกึ่งสังเคราะห์มีการศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา แต่ผู้ซื้อน้้ามันชนิดสังเคราะห์
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,001-40,000 บาทต่อ
เดือน จะใช้รถเก๋งเป็นพาหนะ และโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์มี
ประสบการณ์ในการขับขี่ 6-9 ปี แต่ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์มีประสบการณ์ใน
การขับขี่มากกว่า 9 ปีขึ้นไป   
 ตอนที่   2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาด 
 ส้าหรับปัจจัยทางการตลาดที่มาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ โดยมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุดและมาก ตามล้าดับ ดังรายละเอียดแยกเป็นด้านๆ ได้ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากท่ีสุดใน
เรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมต่้า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องคุณภาพ
ของน้้ามันหล่อลื่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และความเชื่อถือของตราสินค้า 
  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากท่ีสุดใน
เรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน รองลงมาคือ รูปแบบของบรรจุ
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ภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่้า และคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
การให้ระดับความส้าคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของฉลาดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลชัดเจน  
 ด้านราคา สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากท่ีสุดในเรื่องของ
การมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ
ขนาดและปริมาณ การช้าระเงินที่มีความหลากหลายเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น นอกจากนี้
ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน 
  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องของการมี
ส่วนลดของผลิตภัณฑ์  รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ นอกจากนี้ยังให้
ความส้าคัญมากในเรื่องราคาเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ การช้าระเงินที่มีความ
หลากหลายเช่น บัตรเครดิต เป็นต้น และราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน 
 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
การให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของการมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์ และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพเป็นอันดับรองลงมา 
 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เลือกซื้อให้ระดับ
ความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องที่ตั้งของร้านที่มีที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาคือ 
มีการวางขายในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อ มีช่องทางอ่ืนๆ ในการ
ซื้อ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และใกล้กับแหล่งหรือสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น 
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  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการ ให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เลือกซื้อให้ระดับ
ความส้าคัญมากที่สุดในเรื่องที่ตั้งของร้านและที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมา
คือ มีการวางขายในห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อ ใกล้กับแหล่งหรือ
สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องที่มีช่องทางอ่ืนๆ 
ในการซื้อ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดจะมี
ความแตกตา่งกัน โดยที่ผู้ที่เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดกึ่งสังเคราะห์จะมีการให้
ความส้าคัญในเรื่องของที่ตั้งของร้านที่มีที่จอดรถเหมาะสมและเพียงพอเป็นอันดับแรก 
ส้าหรับผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญในเรื่องของมีการ
วางขายในห้างสรรพสินค้า แต่ใน 2 เรื่องนี้ผู้ซื้อน้้ามันทั้งสองชนิดให้ระดับความส้าคัญมาก
ที่สุดเหมือนกัน 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด สรุปได้ว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญ
มากที่สุดในเรื่องมีการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนักงานขาย
แนะน้า ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์แต่
ราคาเท่าเดิม มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และการมี
ของแถม เช่น เสื้อยืด หมวก เป็นต้น 
  ผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิดสังเคราะห์  มีการให้ ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อให้ระดับความส้าคัญมาก
ที่สุดในเรื่องมีการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีพนักงานขาย
แนะน้า ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญมากในเรื่องมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ มีการเพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ราคาเท่าเดิม และการมี
ของแถม เช่น เสื้อยืด หมวก เป็นต้น 
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 ผลการสรุป พบว่า ผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิด     มี
การให้ระดับความส้าคัญเป็นอันดับแรกและอันดับที่สอง ตามล้าดับ ในเรื่องของการใช้
ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์  และมีพนักงานขายแนะน้า ณ จุดขาย 
 ตอนที่   3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
โดยใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นจากอู่ซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้  คือ ปตท. (PTT) ส้าหรับ
ความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อ
ครั้งประมาณ 868.80 บาท โดยผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 1,300 บาท ส่วนค่าใช้จ่าย
ต่้าสุดอยู่ที่ 600 บาท และมีแนวโน้มการซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมซ้้า 
  ผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นจากศูนย์บริการรถยนต์ ยี่ห้อน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้คือ เชลล์ (Shell) 
ส้าหรับความถี่ในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่อครั้งประมาณ 2,027.00 บาทโดยผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 3,000 บาท ส่วน
ค่าใช้จ่ายต่้าสุดอยู่ที่ 1,500 บาท และมีแนวโน้มการซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมซ้้า 
 สรุปผลการวิเคราะห์โดยรวม พบว่าผู้ที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิด
กึ่งสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เลือกซื้อยี่ห้อ ปตท. (PTT) โดยตัดสินใจซื้อจากอู่ซ่อมรถยนต์ แต่ผู้
ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์เลือกซื้อยี่ห้อ เชลล์ (Shell) มีการตัดสินใจซื้อจาก
ศูนย์บริการรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ และผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นทั้งสองชนิดมีแนวโน้มใน
การเลือกซื้อยี่ห้อเดิมซ้้า 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
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 ด้านเพศ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอายุ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
อายุแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาชีพ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  
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 ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่ใช้
งานแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้งานแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญ
ของปัจจัยทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการ
ขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายแตกต่างกัน สมมติ ฐ าน ที่  2  ข้ อมู ล
ทั่วไปของผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน 
 ด้านเพศ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อแตกต่างกัน แต่ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างมีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน 
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 ด้านอายุ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ด้านอาชีพ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ใน
การซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ประเภทรถยนต์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน 
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 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่ พบว่า 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มี
ประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน คือ ด้านความถี่ใน
การซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านราคา แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 
 สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส้าคัญที่สามารถน้ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ เลือกซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิดกึ่ง
สังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 20,001-40,000 บาท และใช้เป็นรถเก๋งเป็นพาหนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ (วรีรักษ์   ธัญญกิจ, 2550: 118) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ต่อการซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
และใช้รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า โดยจะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่มีจดทะเบียนสะสมรวมใน
กรุงเทพมหานครมีจ้านวนประมาณ 8 ล้านกว่าคัน ซึ่งจ้านวนเกือบครึ่งนั้นเป็นรถเก๋ง  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด 
  ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าผู้ซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้ งชนิดกึ่ ง
สังเคราะห์และสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนเป็น
อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมศักดิ์   โกวิทวุฒิกร, 2551: 59) ได้ท้าการศึกษา
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลงานวิจัยพบว่าในด้าน
ผลิตภัณฑ์มีการให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ในเรื่องของฉลากที่ติดบน
ภาชนะบรรจุเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ที่เลือกซ้ือน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เบนซินยังคงมีการใส่ใจในฉลากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลต่างๆ หรือมาตรฐาน
การรับรองที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ 
เช่น เรื่องของบรรจุภัณฑ์และการรณรงค์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวช่วยดึงดูดและสร้างความม่ันใจมากข้ึน
ให้กับผู้บริโภค  
  ด้านราคา พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์
และชนิดสังเคราะห์ ยังคงมีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้านราคาใน
ระดับมากที่สุด ในเรื่องของการมีส่วนลดของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นใน
เรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมศักดิ์   โกวิทวุฒิกร , 
2551: 59) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ระดับ
ความพึงพอใจในด้านราคาโดยรวมในระดับมาก โดยให้ความพึงพอใจในเรื่องของการลด
ราคาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ  
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  ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้ง
ชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยรวมในระดับมากท่ีสุดคือ เรื่องของที่ตั้งของร้านที่มีที่จอด
รถเหมาะสมเพียงพอเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของการน้าไปวางขายใน
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (วรรณวิภา   บุญแลบ , 2551: 51) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้าน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดี เซลในกรุงเทพมหานคร มีการให้ระดับ
ความส้าคัญต่อการตัดสินใจโดยรวมในระดับความมากที่สุด ใน 2 เรื่องคือ เรื่องของท้าเล
ที่ตั้งที่มีการอ้านวยความสะดวกเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นเรื่องของสินค้าที่หาซื้อได้
ง่าย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราภรณ์    อันสมบูรณ์ , 2549 : 39) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าให้ระดับความส้าคัญต่อ
ปัจจัยด้านท้าเลที่ตั้ง ได้แก่ มีที่จอดสะดวก สภาพการจราจรบริเวณร้านค้าและความ
สะดวกในการเข้า-ออกในระดับที่มากที่สุด  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งชนิด
กึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดโดยรวมระดับมากที่สุดและมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดมากที่สุดในเรื่องการใช้ดาราหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ รองลงมาเป็นในเรื่องของการมีพนักงานขายแนะ ณ จุดขาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นัฐพงษ์ ไทยรัก, 2551: 20) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ที่อยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
การเลือกใช้น้้ามันเครื่อง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลมากต่อการเลือกใช้น้้ามันเครื่อง ในเรื่องของการมีพนักงานแนะน้า ณ จุด
ขาย และไม่สอดคล้องในเรื่องการมีดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลในระดับปานกลางต่อการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่น 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  
  การตัดสินใจซื้อของผู้ที่ เลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่ง
สังเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 868.80 บาท 
โดยจะเลือกซื้อน้้ามันยี่ห้อปตท. จากอู่ซ่อมรถยนต์และมีแนวโน้มที่ซ้ือซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย (สมศักดิ์ โกวิทวุฒิกร, 2551: 116) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ
ปตท. และจะเลือกใช้ยี่ห้อเดิมประจ้า โดยจะเห็นได้จากข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดกลุ่ม
ธุรกิจน้้ามันหล่อลื่นภายในประเทศอันดับแรกยังคงเป็นยี่ห้อปตท. และไม่สอดคล้องใน
เรื่องสถานที่ซื้อน้้ามันหล่อลื่นซึ่งเลือกซื้อจากสถานีน้้ามัน 
  การตัดสินใจซื้อของผู้ที่ เลือกซื้อน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินชนิด
สังเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อยี่ห้อเชลล์ จากศูนย์บริการรถยนต์ 
และมีแนวโน้มที่ซื้อซ้้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรรณวิภา   บุญแลบ, 2551: 46) 
ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วน
ใหญ่ประเภทน้้ามันหล่อลื่นที่เลือกใช้คือ สูตรสังเคราะห์ โดยจะเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่น
จากศูนย์บริการรถยนต์ แต่ไม่สอดคล้องในเรื่องยี่ห้อที่เลือกซื้อ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (จิราภรณ์ อันสมบูรณ์, 2549: 33) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั ดสิ น ใจซื้ อน้้ ามั นหล่ อลื่ นส้ าหรับรถยนต์นั่ งส่ วนบุ คคลของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อ เชลล์ และ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้ามันหล่อลื่นยี่ห้อเดิมเป็นประจ้า 
 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
  ด้านเพศ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ (วรรณวิภา   บุญแลบ , 2551: 54) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้
ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย 
 ด้านอายุ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (วรรณวิภา   บุญแลบ , 2551: 56) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้
ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย 
 ด้านระดับการศึกษา  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาไม่
แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
พบว่าผู้ซื้อที่มีการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือต่้ากว่า มีการให้ระดับความส้าคัญทาง
การตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่า  ผู้ซื้อที่มีการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
อนุปริญญา และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อที่มีการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 
หรือต่้ากว่ามีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า
ผู้ซื้อที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาชีพ 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
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ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (วรรณวิภา บุญแลบ, 2551: 64) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ให้ระดับความส้าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ปัจจัย 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,001 บาท ส่วนในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท มี
การให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่าผู้ซื้อที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,001 บาท และพบว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,000-40,001 บาท การให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด
น้อยกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาท 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในทุกๆ ด้าน คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกัน 
  ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน 
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นทั้งชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์ที่
ใช้งานแตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
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ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญ
ของปัจจัยทางการตลาดใน ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถ
เก๋ง มีการให้ระดับความส้าคัญทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่าผู้ซื้อที่
ใช้รถตู้หรือรถแวน 
 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ ที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่มีการให้ระดับความส้าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายแตกต่างกัน โดยด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย พบว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ 3-6 ปี มีการให้ระดับความส้าคัญทาง
การตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ในการขับขี่
มากกว่า 9 ปี  และพบว่าผู้ซื้ อที่มีประสบการณ์ ในการขับขี่  6-9 ปี  มีการให้ระดับ
ความส้าคัญทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายมากกว่าผู้ซื้อที่มีประสบการณ์ใน
การขับขี่มากกว่า 9 ปี 
 สมมติฐานที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน 
 ด้านเพศ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อแตกต่างกัน แต่ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีเพศแตกต่าง มีการ
ตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อ
เดิมไม่แตกต่างกัน 2.2 ด้านอายุ  
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  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน 
แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งแตกต่างกัน โดยด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง พบว่าผู้
ซื้อที่มีช่วงอายุ 18-27 ปี มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่ากลุ่มผู้ซื้อในทุก
ช่วงอายุคือ ช่วงอายุ 28-37 ปี ช่วงอายุ 38-47 ปี และช่วงอายุ 48 ปีขึ้นไป 
 ด้านระดับการศึกษา  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่ งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในทุกๆด้าน คือ ด้าน
ความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ด้านอาชีพ  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อในค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ใน
การซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้านความถี่ในการซื้อ พบว่าผู้
ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม 
พบว่าผู้ซื้อที่มีรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถ่ีในการ
ซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
พบว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
มากกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ ส่วนในด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อในด้านค่าใช้จ่ายต่อ
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ครั้งน้อยกว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
และผู้ซื้อที่มีอาชีพอ่ืนๆ  
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ ที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน คือ ด้านความถ่ี
ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 ด้านประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่
แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถกระบะ มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการ
ซื้อยี่ห้อเดิมน้อยกว่าผู้ซื้อที่ ใช้รถเก๋ง ผู้ ซื้อที่ ใช้รถตู้หรือรถแวน และผู้ซื้อที่ ใช้รถ
อเนกประสงค ์
  ส่วนผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินชนิดสังเคราะห์ที่มีประเภทรถยนต์
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่
แตกต่างกัน แต่มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมแตกต่างกัน โดยด้าน
แนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิม พบว่าผู้ซื้อที่ใช้รถเก๋ง มีการตัดสินใจซื้อในด้านแนวโน้มการซื้อ
ยี่ห้อเดิมน้อยกว่าผู้ซื้อที่ใช้รถตู้หรือรถแวน และผู้ซื้อที่ใช้รถกระบะ 
 ด้านประสบการณ์ในการขับขี่  
  ผู้ซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองชนิดคือ ชนิดกึ่งสังเคราะห์และ
ชนิดสังเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่
ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง และด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 3 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน พบว่า 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน มีการให้ระดับ
ความส้าคัญของปัจจัยทางการตลาดในด้านราคาไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของ
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการให้ระดับความส้าคัญของปัจจัยทาง
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การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 4 ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกัน พบว่า 
  ผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
ในด้านแนวโน้มการซื้อยี่ห้อเดิมไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ซื้อชนิดของน้้ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน มีการตัดสินใจซื้อในด้านความถี่ในการซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในแต่ละด้านจากงานวิจัย มีดังนี้   
 1. ควรมีการพัฒนาในเรื่องของฉลากบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบให้ดึงดูดหรือเป็น
ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 2. ควรมีการจัดท้าเอกสารหรือแผ่นโฆษณาในเรื่องขององค์ความรู้ที่น่าสนใจของ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคอีกทาง โดยท้าการติดตั้ง
ไว้ตามศูนย์บริการหรือสถานที่ที่มีจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น 
 3. ควรมีการขยายสถานที่จัดจ้าหน่ายไปยังสถานที่อ่ืนๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ และ
ศูนย์บริการรถยนต์ให้ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นจาก 2 แหล่งนี้เป็นส่วนใหญ่  
 4. ควรใช้การส่งเสริมการตลาดในด้านส่วนลดราคาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 
 5. ควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือดารา ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างตราสินค้าหรือสร้างความน่าเชื่อถือ 
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รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

A Model for Productivity Improvement Toenhance Service 
Quality of Non-Governmental Commercial Bank  

in The Central Region of The Northeastern of Thailand  
 

ณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว1 

บทคัดย่อ 
 ผลการวิจัยพบว่า   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59  อายุ 
20-30 ปี  ร้อยละ 39.7  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ56.6  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 -20,000 บาท ร้อยละ 32.7  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 27.3  ความถี่
การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 23.1 ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 61.8  ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ร้อยละ 30.9  เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ คือ 
ชื่อเสียง ความมั่นคง ร้อยละ 31.2 บริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการ
ด้านเงินฝาก ร้อยละ 23.9 ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 
ปี ร้อยละ 43.9 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามแนวคิดของ 
Marketing Mix: 7 Ps  คือ  ผลิตภัณฑ์   (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place หรือ Distribution)  การส่งเสริมการตลาด  ( Promotion) บุคคล (People)   
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence & Presentation)   
กระบวนการ (Process)   

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
nattawat.sangphukeaw@gmail.com 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี 
ร้อยละ 41.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 ระยะเวลาที่ท างานในธนาคาร
มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 
จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 55.2 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามแนวคิดของ 
McKinney 7-S Framework คือโครงสร้างองค์กร (Structure)  กลยุทธ์ (Strategy) 
การจัดการบุคคลเข้าท างาน (Staff)  (Managerial) รูปแบบ (style)  ระบบ (System)  
ค่านิยมร่วม (Shared value)  ทักษะ (Skill)    
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนถูกน าไปสังเคราะห์และจัดท าเป็นรูปแบบ
การเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ได้จากข้อมูลของผู้รับบริการจ านวน 18 ประเด็น และ มี
ประเด็นส าคัญที่ได้จากข้อมูลของผู้ให้บริการจ านวน 11 ประเด็นโดยใช้แนวคิดในเชิง
ทฤษฎี Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใน 4 มุมมอง  คือ ผู้รับบริการ 
(Customer Perspective) กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) การ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning & Growth or Learningand Development 
Perspective)  และเก่ียวกับการเงิน (Financial Perspective)  

ค าส าคัญ:  ผลิตภาพ    การให้บริการ   ธนาคารพาณิชย์ 

Abstract  
  The results showed that   Analysis of the data on private banking 
clients in the Northeast, Central, mostly female (59.0%) aged 20-30 years 
(39.7%) of bachelor's degree (56.6%) The median income. 10,000 20,000 
baht (32.7% ), professional / student (27.3), the frequency of the service 
two times / week (23 .1% ) , government banks that choose to use most 
frequently Bank of Thailand (61 .8% ), private banking options. The most 
frequently Bank (3 0 .9 % )  for the selection of private banks, which is 
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famous for stability (3 1 . 2 % ) , banking services used most frequently 
deposit services (23.9%), time to be a customer of the bank over. 3 years 
but less than five years (43.9%). 

The variables used in the analysis. Current conditions and 
problems of providing private banks in the Northeast, central concepts of 
Marketing Mix: 7  Ps of product (Product), price (Price), distribution (Place 
or Distribution), promotion (Promotion) person (. People) to create and 
present physical (Physical Evidence & Presentation) process (Process). 
 Analysis of the data on private banking provider in the Northeast, 
Central, mostly female (59.0% ) aged 41 -50 years (41.9% ) of bachelor's 
degree (64.8%) for the period. The bank operates in more than five years 
(3 9 .0 % ) , the current position. Assistant Branch Manager (5 2 .4 % )  of 
employees and officials in the field of 1-10 people (55.2%). 
 The variables used in the analysis. Current conditions and 
problems of providing private banks in the Northeast, Central. Based on 
the concept of the McKinney 7 -S Framework is an organizational 
structure(Structure)Strategy(Strategy) management people to work (Staff) 
(Managerial) format (style) system (System) shared values (Shared value), 
skills (Skill). 
 The results of the two components to be synthesized and 
prepared in the form of increased productivity, providing private banking 
center in the Northeast. Which are the key points from the data of the 
clients of 18 points and a keynote from the data provider's number 11 on 
using the theory Balanced Scorecard related to management in the fourth 
aspect is the service (Customer Perspective) Process (Internal Process 
Perspective) learning and growth (Learning & Growth or Learning and 
Development Perspective) and financial (Financial Perspective). 
 

Keywords: Productivity, Service, Commercial Banks  
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บทน า 
 การด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 
2522 มาตรา 4 ธนาคารพาณิชย์หมายถึง “ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ และหมายรวมตลอดถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์ โดยการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหนึ่ง
หรือหลาย มีการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  การรับฝากเงิน  การบริการ
เงินกู้  การบริการด้านการต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและครอบคลุมตามความ
ต้องการของลูกค้า  หรือผู้บริโภคนั่นเอง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้แก่  ระดับการเปิดประเทศ ผลิตภาพการ
ผลิต  และการบริการ  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จด้าน
บริการ  ซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจบริการที่มีการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ  และมีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งกระบวนการบริการต้องมีผลิตภาพ 
(Productivity) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้จากภาวการณ์
แข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  ท าให้ธุรกิจธนาคารทั้งที่เป็นของเป็นไทย และของ
ต่างชาติต่างก็พยายามแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพ่ือช่วงชิงฐานลูกค้าให้อยู่ในมือของตนมาก
ทีสุ่ด  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย  รูปแบบการเพ่ิม
ผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้รับบริการ สามารถ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจ  
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เครื่องมือในการเพ่ิมผลผลิต/ผลิตภาพ  (Productivity Techniques and 
Tools) เป็นตัวช่วยให้ประสบความส าเร็จ ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง จ านวน
ของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยการผลิตผลิตภาพสามารถจ าแนกตามประเภท
ของปัจจัยการผลิต  คือการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัย
การผลิตที่ใช้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพของแรงงานความหมายของ ผลผลิต การเพ่ิมผลผลิต อัตราการผลิต  ผลิตภาพ 
และ การเพ่ิมผลิตภาพคือ จ านวนหรือมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตสินค้าหรือบริการหรือสัดส่วนระหว่าง "จ านวนผลผลิตที่ผลิตได้” (Output) กับ 
"จ านวนปัจจัยการผลิตที่ใช้   (Input) เพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนนั้นการเพ่ิมผลิตภาพ
(Productivity Improvement) การให้บริการความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการ
ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท า
ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่การที่จะท าให้
เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต้องให้บริการ
ที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป  เราแบ่งธนาคารพาณิชย์ตาม
ขอบข่ายการด าเนินงานได้ 2 แบบคือธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารเดี่ยว  (unit 
banking) และธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารสาขาระบบธนาคารเดี่ยว หมายถึง 
ระบบที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีส านักงานเพียงแห่งเดียวด าเนินการโดยเอกเทศ  ไม่
อยู่ใต้การควบคุมของธนาคารอ่ืน ระบบธนาคารสาขา หมายถึง ระบบการธนาคาร
พาณิชย์ที่ธนาคารแห่งหนึ่งมีสาขามากมายหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือใน
ต่างประเทศด้วย เพ่ือความสะดวกในการโยกย้ายถ่ายเทเงินทุน ระหว่างประเทศ และ
ให้บริการด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคาร สาขาแต่ละแห่ง
จะให้บริการในท้องถิ่นที่ สาขาตั้ งอยู่แต่นโยบายการด าเนินงานอยู่ที่ส านักงาน
ใหญ่   ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศต่างๆ ในยุโรปเป็นระบบธนาคารสาขา
เช่นเดียวกับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์การประกอบธุรกิจ
ประเภท รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้  
 
 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University108
108 

วัตถุประสงค์    
      1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง      
      2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                                                                                                   
      3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
ขอบเขตงานวิจัย  
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         ประชากร  (Population) ที่ ใช้ ในการศึกษารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  คือ  ธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย  จังหวัด  ขอนแก่น  
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ผู้ให้บริการจ านวน 105 คนผู้รับบริการ 385 คน 
แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม   ได้แก่    
        ผู้ให้บริการ  ได้แก่  ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคารที่มี
ชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน  สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) คัดเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มตัวอย่างใช้
การค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี , 
2548)  ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ  95  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  105  คน 

ผู้รับบริการ  หรือ ลูกค้าที่ เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Taro Yamane 
โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่   0.95  ท าการการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ ชั้ น ภู มิ  (Stratified Random 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบั งเอิญ  (Accidental Sampling) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
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         ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค  
         ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ 

จ านวนสาขาของธนาคารตามจังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ประ 
ชา 
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 18 15 4 3 6 5 3 2 

ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) 

13 10 1 1 1 1 6 3 

ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) 13 10 2 1 2 1 2 2 

ธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด 
(มหาชน) 

1 0 1 1 0 0 1 1 

ธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) 9 7 1 1 2 1 2 2 

ธนาคารทิสโก ้
จ ากัด (มหาชน) 1 0 0 0 0 0 0 0 

ธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

2 2 0 0 2 1 0 0 

ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

17 13 6 4 5 4 3 2 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University110

110 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนสาขากับกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เอกชนใน 
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รายชื่อ 

จ านวนสาขาของธนาคารตามจังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ประ 
ชา 
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ประ 
ชา
กร 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 

ธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 7 5 1 1 2 1 1 1 

ธนาคารยูโอบี 
จ ากัด (มหาชน) 4 3 0 0 0 0 1 1 

ธนาคารไอซีบซีี 
(ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

ธนาคารแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 87 65 16 12 20 14 19 14 

รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
กรุงเทพ 
จ ากัด 
(มหาชน) 18 49 4 11 6 17 3 8 
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รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
กรุงศรี
อยุธยา 
จ ากัด 
(มหาชน) 13 35 1 3 1 3 6 17 
ธนาคาร
กสิกรไทย 
จ ากัด 
(มหาชน) 13 35 2 5 2 5 2 5 
ธนาคาร
เกียรติ
นาคิน 
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 1 3 0 0 1 3 
ธนาคาร
ทหารไทย 
จ ากัด 
(มหาชน) 9 24 1 3 2 5 2 5 
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รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
ทิสโก ้
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 0 0 0 0 0 0 
ธนาคารซี
ไอเอ็มบี 
ไทย 
จ ากัด 
(มหาชน) 2 5 0 0 2 5 0 0 
ธนาคาร
ไทย
พาณิชย์ 
จ ากัด 
(มหาชน) 17 46 6 15 5 14 3 8 
ธนาคาร
ธนชาต 
จ ากัด 
(มหาชน) 7 19 1 3 2 5 1 3 
ธนาคารยู
โอบี 
จ ากัด 
(มหาชน) 4 11 0 0 0 0 1 3 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น  (Independent Variable)  ของการเพิ่มผลิตภาพบริการธนาคาร
พาณิชย์อกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่  แบบจ าลอง 7-S  นี้เป็นกรอบการ
พิจารณา ตัวแปรแต่ละตัวมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์
องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างองค์การเป้าหมายขององค์การระบบการ
ด าเนินงานทักษะที่ใช้ในการท างาน  บุคลากรรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่
ต้องการกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 7P ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place หรือ Distribution)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) การสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation)  กระบวนการ
(Process) ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม (Physical Evidence and Presentation)  ของ
ลูกค้าในปัจจุบัน 

รายชื่อ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

จ า 
นวน 
สาขา 

กลุ่ม 
ตัว 
อย่าง 
(คน) 

ธนาคาร
ไอซีบีซี 
(ไทย) 
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 0 0 0 0 0 0 
ธนาคาร
แลนด์
แอนด์
เฮ้าส์ 
จ ากัด 
(มหาชน) 1 3 0 0 0 0 0 0 

รวม 87 236 16 43 20 54 19 52 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

                                                                

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 
 
    
 7-S  
1. โครงสร้างองค์กร                  
2. กลยุทธ์ 
3. การจัดการบุคคลเข้าท างาน      
4. รูปแบบ 
5. ระบบ                                
6. ค่านิยมร่วม 
7. ทักษะ 
 
  
                     
   7P 
1. Product         
2. Price   
3. Place         
 4. Promotion 
5. People                 
6. Planet หรือ Distribution     
7. Physical evidence and     
presentation Process 
 

1. ผู้ให้บริการ 
 1.1 ผู้จดัการ 
 1.2 เจ้าหน้าท่ี 
     

2. ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 

     

ปัจจัยที่มี
ผลต่อการ
เพิ่มผลิต
ภาพการ
ให้บริการ
ธนาคาร
พาณิชย์
เอกชน                                                                                                           
ในภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

 

รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน                                                                                                          
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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 แบบจ าลอง 7-S  นี้เป็นกรอบการพิจารณา ตัวแปรแต่ละตัวมีความส าคัญต่อ
การบริหารองค์การเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
โครงสร้างองค์การ  เป้าหมายขององค์การ  ระบบการด าเนินงาน  ทักษะที่ ใช้ในการ
ท างาน  บุคลากร  รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ 
    กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 7P ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล
(People) การสร้างและน าเสนอลักษณ ะทางกายภาพ  (Physical Evidence & 
Presentation) กระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม (Physical 
Evidence and Presentation) ของลูกค้าในปัจจุบัน 
 
ข้อสมมติฐานการวิจัย  
 ตัวแปรทุกตัวที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ส าคัญที่มีผล
ต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณแลคุณภาพ 
(Mix Methodology)  เพ่ือศึกษารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
รู ป แ บ บ การ เพ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก าร ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ชน ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจ านวน4จังหวัด  ได้แก่  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม  กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  
ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการ กลุ่มที่ 2  ผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่มีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการวิจัย   ดังต่อไปนี้  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  (Population)  ที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  คือ  ธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย  จังหวัด  ขอนแก่น  
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ผู้ให้บริการจ านวน 105 คน ผู้รับบริการ 385 คน 
แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม   ได้แก่             
        ผู้ให้บริการ   ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคารที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอ่ืนสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
คัดเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี , 2548)  ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105  คน  
        ผู้ รับบริการหรือลู กค้ าที่ เข้ าใช้บริการ  ธนาคารพาณิ ช ย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติของ Taro Yamane 
ท าการการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
   ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 385 
ตัวอย่าง โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่  0.95 ก าหนดสัดส่วนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่
ละจังหวัดของผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการ  จ านวนทั้งหมด 385 คนโดยการ
เทียบอัตราส่วนจากจ านวน สาขาของธนาคาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ           
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
             แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive   Random  Sampling)  ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนหรือผู้ให้บริการ โดยก าหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างไว้ในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   โดยเน้นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ 
7S ใน ก า ร เ พ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ธ น าค า รพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการ 
105 คน 
   แบบสอบถาม  (Questionnaires) ใช้รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการสอบถามผู้รับบริการหรือลูกค้าที่ เข้าใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วยประชากรใน
เขตพ้ืนที่ที่ เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน  ในด้านมุมมองของหลักการ 7P 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  การ
ส่งเสริมการตลาด ( Promotion) บุคคล (People)การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & Presentation) กระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรม (Physical Evidence and Presentation) จ านวน 385  คน   
        การสร้างเครื่องมือ  

 การสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ ใช้เป็นแนวในการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับ
สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 
            ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดมุมมองใน
โครงสร้างองค์การ เป้าหมายขององค์การ ระบบการด าเนินงาน ทักษะที่ใช้ในการท างาน  
บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการหรือคาดคิด  ร่าง
แบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของกรอบความคิดกับข้อค าถาม  โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องเหมาะสมส าหรับงานวิจัยน า
แบบสอบถามไปทดลองหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ชุด   
 ชุดที่ 1 ผู้บริหารหรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการโดยก าหนดขอบเขตกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    
 ชุดที่ 2 ใช้สอบถาม ผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้รับบริการหรือ
ลูกค้าที่เข้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ส าหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์จะคัดออกและท าการเก็บข้อมูลใหม่ให้
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เท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  จากนั้นน าแบบสอบถามในส่วนที่เป็นมาตรตราส่วน
ประเมินค่ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์ 
 Alpha ( = Coefficient) ของ Cronbach’s Coefficients  Alpha 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
ด าเนินการโดยติดต่อล่วงหน้าและอธิบายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบวัตถุประสงค์พร้อมทั้ง
ขอค ายินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งชี้แจงผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้ให้สัมภาษณ์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆและ
ในขณะสัมภาษณ์ก็จดบันทึกพร้อมทั้งกล่าวทบทวนเน้นย้ าข้อมูลส าคัญเพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้บันทึกมีความเข้าใจตรงกับค าให้สัมภาษณ์    แบบสังเกต  บันทึกการสังเกต  ทั้งตอน
สัมภาษณ์และบันทึกสิ่งที่พบเห็นปรากฏการณ์ที่ เกิดในขณะเก็บข้อมูล ภาพถ่าย 
ถ่ายภาพ-บันทึกภาพ ในวันเก็บข้อมูล ณ สถานที่จริง เก็บข้อมูล ตามความ เหมาะสม 
โดยได้รับค าอนุญาตจากผู้บริการ และ/หรือ ประชาชน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ตามแนวคิด
ของ Mile and Huberman (1994)  ดังนี้   
 1. จัดระเบียบข้อมูล (Data or Garnishing) เพ่ือจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบ
ทั้งด้านเนื้อหาและกายภาพ  ให้พร้อมที่จะแสดงและน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ 
 2. แสดงข้อมูล (Data Display) เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน
ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3. หาข้อสรุปตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, Interpretation and Verification) เ พ่ื อ อ ธิ บ า ย ข้ อ ค้ น พ บ จ า ก
ผลการวิจัย 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมการค านวณชุดค่าสถิติ
ส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  3  ตอน คือ            
   ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1ศึกษา
สภ าพ ปั จ จุ บั น แ ล ะปั ญ ห าก าร ให้ บ ริ ก ารธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ชน ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สถิติที่ใช้ได้แก่  จ านวน (Frequency)  และร้อยละ 
(Percentage) 
   ตอนที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สถิติที่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) โดยวิธี Principal-Component Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนแกน
ออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal) เพ่ือสกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไป  
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการหมุนแกนคือตัวแปรส าคัญของแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficients) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะถือ
ได้ว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญจริงๆ  

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3.น าเสนอ
รู ป แ บ บ การ เพ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก าร ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
วิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไปพัฒนารูปแบบการ
บริการตามแนวคิดของ Balanced Scorecard หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้น ารูปแบบดังกล่าว
ไปจัดท าสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12  คน 
เป็นผู้วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ  ส่วนข้อเสนอแนะได้รับจากการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้
น าไปปรับปรุงแก้ไขร่าง “รูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”ที่ทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์   
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  1. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สถิติที่ใช้ได้แก่
จ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)    
  2. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ข้อที่1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถิติ
ที่ใช้ได้แก ่จ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  3. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางสถิติที่ ใช้ ได้แก่  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) โดยวิธี 
Principal-Component Analysis (PC) และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ 
(Varimax Orthogonal) เพ่ือสกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญ 
   4. สถิติที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่  3 น าเสนอรูปแบบการเพิ่มผลิต
ภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                                                            
โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ์  
และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไปพัฒนารูปแบบการบริการตามแนวคิดของ 
Balanced Scorecard หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น ารูปแบบดังกล่าวไปจัดท าสนทนากลุ่ม 
(Focus Group  Discussion)   
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงตอนกลาง 3) น าเสนอรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ข้อมูลที่น ามา
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ศึกษาได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยการตรวจสอบความตรง (vailidity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน ได้มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องรวมทั้งฉบับเป็น  0.94 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบอัลฟ่า (Alpha-reliability Coefficient) เป็น 0.970 และ .873 โดยการสอบถามจาก
ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดในสาขาของธนาคาร จ านวน 105 คน จาก 142 
คน (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970: 607-610) และสอบถามจากผู้รับบริการธนาคาร จ านวน 385 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% รวมจ านวนผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 490 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการสุ่ม และจ านวนทั้งหมดนี้ได้มาจากการ
เลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Ramdom Sampling)    
 ส่วนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่ 3 จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 “น าเสนอรูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” ตอนนี้ เป็นการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบขั้นแรกผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็น
รู ป แ บ บ การ เพ่ิ ม ผ ลิ ต ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก าร ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เอ ก ช น ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและในขั้นต่อไปได้น ารูปแบบดังกล่าวไปน าเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ช่วยกันวิพากษ์ หลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามค าเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยจะได้น ามาเสนอและเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 ช่วง
อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 39.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.6 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 -20,000 บาท ร้อยละ 32.7 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 27.3 
ความถี่การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด
ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 61.8  ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ร้อยละ 30.9   เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชน คือ 
ชื่อเสียง ความมั่นคง ร้อยละ 31.2 บริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการ
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ด้านเงินฝาก ร้อยละ 23.9 ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 
ปี ร้อยละ 43.9 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้พิจารณาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางค่าสถิติที่ ใช้ ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  
Deviation) 
 ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7ด้าน ประกอบด้วย 1 
ด้านผลิตภัณฑ์ 2 ด้านราคา 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5 ด้านบุคคล 6 ด้านลักษณะทางกายภาพและ 7 ด้านกระบวนการ 
 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
โดยภาพรวม 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านผลิตภัณฑ์ 
       พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านราคา 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูง 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 
3 ข้อไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านบุคคล 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 

สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกระบวนการ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
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ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซึ่งเป็น
ปัจจัยคัดสรร (Selected Factors) ทั้งหมด 51 ข้อ จากสภาพปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2 ด้านราคา 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด    
5 ด้านบุคคล 6 ด้านลักษณะทางกายภาพ  และ7 ด้านกระบวนการ   
 ตัวแปรที่ เป็ นปั จจัยต่อการให้ บริการธนาคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 51 ประเด็น  

ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้น
จากการหมุนแกนเพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาสร้างและพัฒนารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพ
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ 0.30 
ขึ้นไป เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัด
ความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.948 นอกจากนี้ยัง
พบว่าข้อมูลทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 10 องค์ประกอบหลัก โดยทั้ง 10 
องค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 71.134 ส าหรับผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปรส าคัญเพ่ือน าไปสร้างและ
พัฒ นารูป แบบ การเพ่ิ มผลิ ตภ าพ ให้ บ ริการธน าคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่า มี 18 ประเด็นส าคัญ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 105) 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 41.9  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 
ระยะเวลาที่ท างานในธนาคารมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 
55.2 
     วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ส าหรับตัวแปรที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ  4) ด้านรูปแบบ  
5) ด้านทักษะ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
โดยภาพรวม 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กร 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านระบบ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านระบบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านรูปแบบ 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านทักษะ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านทักษะโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านบุคลากร 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
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วัตถุประสงค์ที่ ข้อที่  2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพการ

ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในทัศนะของผู้
ให้บริการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นี้ ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซึ่งเป็น
ปัจจัยคัดสรร (Selected Factors) ทั้งหมด 25 ข้อ จากสภาพปัญหาการให้บริการ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ  4) ด้านรูปแบบ 5) ด้านทักษะ 6) ด้าน
บุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 
และหมุนแกน ออโธกอนอลแบบ วาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) เพ่ือ
สกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไป ตัวแปรที่เป็นปัจจัยต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย 25 ประเด็น  
 ผลจากการหมุนแกนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกตัวแปรที่
ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกนเพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษา
เบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
วัดแบบ ไกเซอร์  เม เยอร์ -โอลกิน  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.750 นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อมูลทั้ งหมดสามารถสกัด
องค์ประกอบได้เป็น 7 องค์ประกอบหลัก โดยทั้ง 7 องค์ประกอบดังกล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้   ร้อยละ 63.915  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็นตัวแปรส าคัญเพ่ือน าไปสร้างและ
พัฒ นารูป แบบ การเพ่ิ มผลิ ตภ าพ ให้ บ ริการธน าคารพาณิ ชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่า มี 11 ประเด็นส าคัญ  
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 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน าเสนอรูปแบบการเพ่ิม
ผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนถูกน าไปสังเคราะห์และจัดท าเป็นรูปแบบการ
เพ่ิมผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยใช้แนวคิดในเชิงทฤษฎี Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ใน  4 มุ มมอง (Perspectives) ได้ แก่  มุ มมองเกี่ ยวกับผู้ รับบริการ (Customer 
Perspective) มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
มุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning & Growth or Learning 
and Development Perspective) แ ล ะ  มุ ม ม อ ง เกี่ ย ว กั บ ก า ร เงิ น  (Financial 
Perspective) เป็นแนวทางในการด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้น าเอารูปแบบดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน
ช่วยกันวิพากษ์ และในขั้นสุดท้ายหลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามค าเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส าหรับผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 สร้างและพัฒนาร่างรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 1. มุมมองด้านผู้รับบริการ  (Customer Perspective) 
 1.1 ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) ผู้ให้บริการจะต้องแสดง
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ควรให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้และตรง
ต่อเวลา 
 1.2 การให้ความมั่นใจ  (Assurance)  ผู้ให้บริการต้องท าให้ลูกค้ามั่นใจโดย
ปราศจากความเสี่ยงอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ท าให้เกิดความเชื่อใจได้ใน
ตัวผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 1.3 การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness)  การตอบสนองต้องมีความ
ตั้งใจและเต็มใจให้บริการเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มท่ี 
 1.4 การดูแลเอาใจใส่  (Empathy)  การจัดเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย 
ระหว่างขาย และหลังการขาย 
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  1.5  รูปลักษณ์ (Tangibles) ความมีรูปลักษณ์ขององค์กรและผู้ให้บริการ 
เช่น อุปกรณ์ทันสมัย เทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้บริการ 
 
 2. มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือปลุกจิตส านึกให้พนักงาน ได้ตระหนักถึง ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย พนักงาน และเครือข่ายพันธมิตร ที่
เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาอย่างเข้มข้น เพ่ือเตรียมความพร้อม 

3. มุมมองการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth Perspective) 
 3.1 การฝึกอบรมภายในธนาคาร ประกอบด้วย 
  3.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมผู้น ารองรับอนาคต  
  3.1.2 โครงการพัฒนาระบบธุรกิจหลัก ส าหรับผู้จัดการสาขา  
  3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสู่ความส าเร็จส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง  
       3.1.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรมนุษย์ 

3.2 การฝึกอบรมภายนอกธนาคาร ประกอบด้วย 
3.2.1 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

                   3.2.2 หลักสตูรพัฒนากรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง  
4. มุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective) 

 4.1 บริการด้านเงินฝากและบริการต่อเนื่อง 
  4.1.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
 4.1.2 เงินฝากออมทรัพย์ 
 4.1.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 4.1.4 เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 
 4.1.5 เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน 
 4.1.6 เงินฝากประจ า 

 4.2 บริการด้านการเงินการธนาคาร 
 4.2.1 บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค 

4.2.2 การโอนเงิน 
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 4.2.3 เช็คของขวัญ 
 4.2.4 แคชเชียร์เช็ค 

 4.2.5 การเรียกเก็บตามตั๋วเงิน   
 ขั้นที่ 2 น าร่างรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท่ีได้พัฒนาขึ้นมาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ช่วยให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า สามารถช่วยท าให้ลูกค้าสบายใจ จะคอยติดตามและแจ้งกลับ  เพ่ือให้
ลูกค้าทราบว่าปัญหายังอยู่ในความดูแลของทีมงานบริการและจะพยายามท าให้ลูกค้าได้
ใช้บริการที่ประทับใจเสมอ  ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาส ที่จะได้หามุมมองใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรติดต่อเข้ามา จะฟัง เก็บข้อมูล
และเลือกวิธีการที่เหมาะสม หรือสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยท าให้ปัญหาของลูกค้า
ได้รับการดูแลได้รวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยช่วยให้ใช้
ศักยภาพของทีมงานได้เต็มที่ ผู้ให้บริการที่มองการณ์ไกล จะรู้ว่า ความส าเร็จของการ
ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ไม่ใช่อยู่ที่ด่านหน้าของทีมบริการเท่านั้น แต่อยู่ที่ส่วนงาน
ภายในองค์กรทุกส่วนงานที่เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าในเรื่องต่างๆ  
 
อภิปรายผล  

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ความถี่การมาใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ธนาคารรัฐบาลที่เลือกใช้
บริการบ่อยที่สุดธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด เหตุผลการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ คือ ชื่อเสียง ความ
มั่นคง รับริการของธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ บริการด้านเงินฝาก ระยะเวลาที่
เป็นลูกค้าของธนาคาร มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
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 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
โดยภาพรวม 

พบว่า การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านผลิตภัณฑ์ 
       พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิ ชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านราคา 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางด้านการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
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การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูง 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 
3 ข้อไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านบุคคล 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกระบวนการ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 105) 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
59.0 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 41.9  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.8 
ระยะเวลาที่ท างานในธนาคารมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.0 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ผู้จัดการสาขา ร้อยละ 52.4 จ านวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสาขา 1-10 คน ร้อยละ 
55.2 
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 วัตถุประสงค์ที่  1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคาร
พาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ส าหรับตัวแปรที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 7ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านระบบ 4) ด้านรูปแบบ   
5) ด้านทักษะ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
 การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
โดยภาพรวม 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชน ใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กร 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านระบบ 

พบว่า  การให้บริการธนาคารพาณิชย์เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  ด้านระบบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับสูงทุกข้อ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ด้านรูปแบบ 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University134

 
 

 2.10 ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อรูปภำพหลังแสดงรูปภำพ จัด
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ดังตัวอย่ำง 

 

 
 
ภำพที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค 
            ที่มำ: (เบญจลักษณ์ สดใส, 2555: 12) 
 

 2.11 ตาราง  (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตำรำงก่อนแสดงตำรำงข้อมูล จัดชิดซ้ำย 
และในกำรพิมพ์ตำรำงก ำหนดให้มีมีเส้นตำรำงในแนวนอนและแนวตั้งภำยใน
ตำรำง ไม่มีเส้นตำรำงในแนวตั้งขอบด้ำนซ้ำยและขวำของตำรำง ดังตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 1 พ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยำนแห่งชำติ 
ประเทศ จังหวัด พื้นที่อนุรักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร 

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำพนมดงรัก 
ลำว สำละวัน ป่ำสงวนแห่งชำติพูเชียงทอง 

ป่ำสงวนแห่งชำติเซซับ 
กัมพูชำ พระวิหำร ป่ำสงวนพระวิหำร 

 
 2.12 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดส ำหรับ
วำรสำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร คือ 
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เหมาะสม หรือสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยท าให้ปัญหาของลูกค้าได้รับการดูแลได้
รวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย  
 3. ช่วยให้ใช้ศักยภาพของทีมงานได้เต็มที่ ผู้ให้บริการที่มองการณ์ไกล  จะรู้ว่า 
ความส าเร็จของการช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ไม่ใช่อยู่ที่ด่านหน้าของทีมบริการเท่านั้น 
แต่อยู่ที่ส่วนงานภายในองค์กร ทุกส่วนงาน ที่เป็นกลไกส าคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวกที่มองเห็นคุณค่า ศักยภาพของทีมงาน  ผู้
ให้บริการจะพยายามสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการทักทาย ส่งรอยยิ้ม ให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ทุกส่วนงาน ทุกครั้งด้วยความยินดี เมื่อถึงวัน ที่เราขอ
ความช่วยเหลือ เราก็จะได้รับแรงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากเต็มที่จากทุกส่วนงาน
เช่นเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการในการปฏิบัติตัวหรือเตรียมความพร้อมกับ
ภาวะเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 
 3. ศึกษาการจัดการการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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