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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้น ้ามนั
พืชปรุงอาหาร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน                
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน 
ดา้นปรมิาณโดยเฉลีย่ประมาณ 3  ขวดต่อครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ 156.06 บาทต่อครัง้   
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาดรายขอ้
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นความถี ่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสรมิการตลาดรายขอ้มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้ และ ดา้นค่าใชจ้่าย ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรมการซือ้ น ้ามนัพชื ผูบ้รโิภค 
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Abstract 
 
 The objective of this research was to study the service marketing mix relating to consumers’ 
buying behavior on vegetable cooking oil in Bangkok Metropolis. The 400 sample group of vegetable cooking 
oil buyers. Statistics for analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of 
variance and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results were analyzed and showed that the majority of the sample was female, aged between 
31-40 years, single, graduated with bachelor’s degree, employees in private companies with average monthly 
income of 10,001-20,000 baht.  
 Most buyers’ behavior on purchasing vegetable cooking oil on average 3 bottles per month with an 
average spending amount of 156.06 baht per time. Most consumers give importance in the overall service 
marketing mix at the much level. 
 Most consumers give importance in the service marketing mix on the aspects of place, product and 
price at much level. For the promotion aspect is at the moderate level.  
 There was a low positive correlation between service marketing mix on the aspects of product, 
place and promotion with the purchasing behavior of vegetable cooking oil in volume of ordering with the 
statistically significance of the level 0.01 and 0.05. 
 At last, there was a low positive correlation between service marketing mix on the aspects of 
product, price and promotion with the purchasing behavior of vegetable cooking oil in terms of quantity of 
purchasing and spending on expenses with the statistically significance of the 0.01 and 0.05. 
 
Keywords: Relations, Purchasing Habits, Vegetable Oil, Consumers 
 
บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ออนไลน์, สบืค้นวนัที่ 26 สงิหาคม 2558) 
กล่าวว่าการปรุงอาหารทีถู่กสุขลกัษณะนัน้จะต้องใชห้ลกัการสงวนคุณค่า ซึง่เป็นการปรุงดว้ยวธิทีีช่่วยสงวนคุณค่าของ
อาหารใหเ้หลอืมากอกีวธิหีนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารปรุงอาหารมสีุขอนามยัทีด่นีัน้กค็อืการเลอืกเครื่องปรุงและวตัถุดบิทีส่ะอาด
และได้มาตรฐาน ซึ่งพบว่าอาหารไทยส่วนหนึ่งจะใช้น ้ามนัพชืส าหรบัปรุงอาหารเป็นส่วนประกอบส าคญั ซึง่ ชาญชยั  
สาดแสงจันทร์ (2558: ออนไลน์ , สืบค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558) กล่าวว่าน ้ ามันพืชที่ใช้ในการปรุงอาหารเพื่อ
รบัประทานนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตามแหล่งทีม่าของน ้ามนัคอืน ้ามนัพชืและสตัว ์ซึง่น ้ามนัทัง้สองชนิด
นี้ได้ถูกน ามาปรุงอาหารมาอย่างยาวนานแหล่งของน ้ามนัพชืส่วนใหญ่จะได้มาจากผลหรอืเมลด็ของพืช เช่น น ้ามนั
ปาลม์ น ้ามนัถัว่เหลอืง น ้ามนัเมลด็ทานตะวนัและน ้ามนัขา้วโพด เป็นต้น ส่วนแหล่งของน ้ามนัสตัวไ์ดม้าจากส่วนของ
สตัวท์ีม่กีารสะสมไขมนัมาก เช่น น ้ามนัหม ูน ้ามนัววัและน ้ามนัปลา เป็นต้น โดยในอดตีทีผ่่านมาคนไทยนิยมใชน้ ้ามนั
หมูและน ้ามนัมะพรา้วเป็นหลกัต่อมากเ็ริม่มกีารใช้น ้ามนัปาล์มน ้ามนัถัว่เหลอืงและน ้ามนัร าข้าวมากขึน้ปัจจุบนัเริม่มี
น ้ามนัพชืหลากหลายประเภทวางจ าหน่ายอยู่ในทอ้งตลาดเพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 ปี 2557 น ้ามนัพชืเพื่อการบรโิภค (Cooking Oil) ในประเทศไทยมมีูลค่าประมาณ 15,223 ลา้นบาทเติบโต
เฉลี่ยรอ้ยละ 6.5 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการขยายตวัของการบรโิภคในครวัเรอืนและอุตสาหกรรม
อาหาร ประกอบกบัการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่มีูลค่าเพิม่ของผูป้ระกอบการเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่สใ่จในสุขภาพ 
เช่น น ้ามนัถัว่เหลอืงผสมโอเมกา้ 3 เพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางถงึต ่า น ้ามนัปาลม์ผสม
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กบัน ้ามนัพชืชนิดอื่น เช่น คาโนลา เมลด็ชา เพื่อลดปรมิาณกรดไขมนัอิม่ตวัเป็นต้นตลอดจนการจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขาย (ทีม่า: ศนูยอ์จัฉรยิะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบนัอาหาร 2557: ออนไลน์) 
 

 
ทีม่า: Euromonitor Intemational.  (2557). 

 
 ส าหรบัแนวโน้มในกลุ่มธุรกจิน ้ามนัพชืส าหรบัปรุงอาหารนัน้ มกีารประเมนิว่าประชากรของโลกเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็ทุกวนั ซึง่เมื่อพจิารณาปรมิาณน ้ามนัพชืทีผ่ลติไดท้ัง้โลกแลว้ สดัส่วนความสามารถในการบรโิภคมคี่าประมาณ  
15 กโิลกรมัต่อคนต่อปี โดยปรมิาณการผลติน ้ามนัพชืมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัจ านวนประชากรโลก ดงันัน้ปรมิาณ 
การผลติน ้ามนัพชืของโลกจงึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามจ านวนประชากร ดงันัน้เมื่อมกีารประมาณการผลติน ้ามนัพชืในปี 
2555 ทัง้โลกควรจะผลติน ้ามนัพชืไดป้ระมาณ 119 ลา้นตนั (พรีเดช ทองอ าไพ. 2551: ออนไลน์) สอดคล้องกบัขอ้มูล
จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์(ออนไลน์, สบืค้นวนัที ่26 สงิหาคม 2558) ทีก่ล่าวว่าปัจจุบนัมผีู้ผลติน ้ามนั
พชื  19 บรษิทั รวม  28 ตราสนิคา้ ตราสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นผูน้ าตลาดคอื น ้ามนัพชืมรกต และน ้ามนั พชื
องุ่น ซึ่งผลติโดยบรษิัท มรกต อนิดสัตรสี ์จ ากดั และบรษิัทน ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมสี่วนแบ่งการตลาด
ประมาณรอ้ยละ 16 และ 14 ตามล าดบั ส่วนทีเ่หลอืเป็นของผู้ผลติรายอื่นๆ และกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
(ออนไลน์, สบืคน้วนัที ่26 สงิหาคม 2558) กล่าวว่าน ้ามนัพชืเป็นส่วนประกอบอาหารที่นิยมใชใ้นชวีติประจ าวนั น อก 
จากนี้ลกัษณะตลาดน ้ามนัพชืค่อนขา้งมผีูข้ายน้อยรายทีผู่ป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดย้าก อาจมกีารเอารดัเอา
เปรยีบดา้นราคาได ้ จากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมน ้ามนัพชื เน่ืองมาจากเป็นสนิคา้จ าเป็นไม่มคีวามแตกต่าง
กนัและสามารถใช้ทดแทนกนัได้ขณะทีผู่้บรโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อราคาสงู โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกจิตกต ่า หนึ่งใน  
กลยุทธ์การแข่งขันที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ คือ “การแข่งขันด้านราคา” เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด และเมื่อมี
ผูป้ระกอบการหน้าใหม่เขา้สูธุ่รกจิ มกัใช ้“ราคา” เป็นกลยุทธห์ลกัในการเขา้ตลาด 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ปี 2557 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1  ชาย 
    1.1.1.2  หญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
    1.1.2.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั20ปี 
    1.1.2.2 21 – 30 ปี 
    1.1.2.3 31 – 40 ปี 
    1.1.2.4  41 – 50 ปี 
    1.1.2.5 51- 60 ปี 
    1.1.2.6    61 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพสมรส 
    1.1.3.1 โสด 
    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษาปัจจุบนั 
    1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  อาชพี 
    1.1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    1.1.5.2 ขา้ราชการ 
    1.1.5.3 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.5.4 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.5.5  ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
    1.1.5.6 แม่บา้น / พ่อบา้น 
    1.1.5.7 อื่นๆ โปรดระบุ.................... 
   1.1.6  รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    1.1.6.2  10,001 – 20,000 บาท 
    1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
    1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
    1.1.6.5 มากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป 
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          1.1.7  ขนาดของครอบครวั 
    1.1.7.1  1-2 คน 
    1.1.7.2  3-4 คน 
    1.1.7.3  5-6 คน 
    1.1.7.4  7 คนขึน้ไป 
  1.2  สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือพฤติกรรมการซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหารของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรสการศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดครอบครวัแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารของผู้บรโิภคในเขต  
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 2.  ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 การวจิยัสว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั ดงันี้ 
 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ใช้แนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด
ตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
สามารถวดัไดง้่ายกว่าตวัแปรอื่น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มูลมาสรา้งเป็นกรอบแนวความคดิเพื่อคน้หาค าตอบเกีย่วกบั
ลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ส่วนประสมการตลาด  ใช้แนวความคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 35-36) ได้อธิบาย
รายละเอียดว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรอื 4Ps) เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบรษิัทใช้
ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดงัต่อไปนี้  1. ผลติภณัฑ์ 2. ราคา 3. ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 4. การส่งเสรมิการตลาด เนื่องจากกลุ่มธุรกจิน ้ามนัพชืส าหรบัปรุงอาหารเป็นธุรกจิทีใ่ช้ต้องส่วน
ประสมการตลาดในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มลูมาสรา้งเป็นกรอบแนวความคดิและตัง้ค าถาม
ในการประเมนิผล 
 พฤติกรรมผู้บริโภค ใช้แนวความคิดของ Kotler (1997, 2000) อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีโมเดลผู้บริโภค
ประกอบดว้ยสิง่กระตุน้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้สง่ผล
ต่อการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัและพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ส าหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคเพื่อทีจ่ะทราบถงึลกัษณะความตอ้งการของผูบ้รโิภค ค าถามทีใ่ช้
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เพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where, 
และ How ดงันัน้จงึได้น าขอ้มูลมาตัง้ค าถามในส่วนพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ได้แก่ ประเภทของน ้ามนัที่
เลือกใช้เพื่อการปรุงอาหาร ตราสนิค้า เหตุผลที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการสัง่ซื้อ สถานที่ที่เลือกซื้อ 
ลกัษณะการซือ้ เป็นตน้ ซึง่จะท าใหไ้ดค้ าตอบทีแ่ทจ้รงิของผู้บรโิภคว่าเป็นอย่างไร และเหตุผลทีแ่ทจ้รงิในการเลอืกซือ้
น ้ามนัพชื 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้นี้ ไดน้ าตวัแปรจากงานวจิยัของ พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพืชของผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าเขตภาคตะวนัออก และ 
พิมพิดา สนธิ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ร ะดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชพี รายได้และสมาชิกในครอบครวั เนื่องจากผู้วิจยัสนใจตัวแปรสมาชิกในครอบครวัที่อาจผล                
ต่อการซื้อน ้ามันของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด ในส่วนพฤติกรรมการซื้อ เช่น สถานที่เลือกซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้อ                
ชนิดหรอืยีห่อ้ทีเ่ลอืก ความถี่ในการซื้อและส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาดมาประยุกต์ใช้ โดยผูว้จิยัศกึษาตวัแปรดงักล่าวจากงานวจิยั ของ สุรจติ   
รนเกียรติเมธา (2556) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อน ้ามนัพืชของผู้บริโภคในเขตจงัหวดั
เชยีงราย  และงานวจิยัของ วมิลวรรณ เมอืงจนัทร ์(2551) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อน ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ไดน้ ามาค าถามของตวัแปรต่างๆ มาพฒันาแบบสอบถามใน
งานวจิยัครัง้นี้เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวจิยัเพิม่มากขึน้ ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศกึษาที่ได้ทราบถึงส่วน
ประสมการตลาดที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ซึง่แตกต่างจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแต่เดมิของ วสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ (2548) ทีมุ่่งเน้นศกึษาเฉพาะศกึษาพฤตกิรรมการ
บรโิภคของผูบ้รโิภคเท่านัน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้บรโิภคที่ซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน จึงค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (W. G. Cochran. 1977) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%                   
ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไวท้ี่ 4% ของกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการวจิยัเป็นการเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกี  
15 ตวัอย่าง จะไดเ้ท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
 ขัน้ตอนท่ี 1  ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)โดยวธิกีารจบัฉลากเลอืก 1 เขต
ของแต่ละกลุ่มการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึง่แบ่งเป็น 6 กลุ่มและน ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู แบ่งไดด้งันี้ 
เขตพญาไท เขตยานนาวา เขตบางซื่อ เขตบางกะปิ เขตบางพลดั และเขตบางขนุเทยีน  
 ขัน้ตอนท่ี  2  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการวิจัยจะท าการแจก
แบบสอบถามที่ไฮเปอรม์าร์เกต็ ได้แก่ บิ๊กซแีละโลตสัในย่านชุมชน เนื่องจากมกีลุ่มตวัอย่างอยู่อย่างหนาแน่นและมี
น ้ามนัพชืหลากหลายตราสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้ เป็นผลท าใหผู้บ้รโิภคนิยมซือ้จากสถานทีด่งักล่าว ในแต่ละเขตการปกครอง
ทีไ่ดเ้ลอืกสุม่จากขัน้ตอนที ่1 เขตละ 1 น ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามไฮเปอรม์ารเ์กต็ในแต่ละเขตทีไ่ดจ้าก
ขัน้ที ่2 ส าหรบัการเกบ็ตวัอย่าง โดยเกบ็ตวัอย่างเขตละประมาณ 67 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 4 ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน า
แบบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรยีมไว้เขา้ไปเกบ็ขอ้มูล ณ ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ตามในขัน้ตอนที ่2 จนครบ 400 ตวัอย่าง ตามที่
ตอ้งการ 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน 
ดา้นปรมิาณโดยเฉลีย่ประมาณ 3  ขวดต่อครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ 156.06 บาทต่อครัง้   
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาดรายขอ้
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นความถี ่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสรมิการตลาดรายขอ้มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้ และ ดา้นค่าใชจ้่าย ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาคน้ควา้ส่วนประสมการตลาดที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สามารถสรุปประเดน็ส าคญัอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์อายุ สถานภาพสมรสการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัพืชปรงุอาหารของผู้บริโภค
ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์เพศ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหารของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 ด้านเพศ 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารดา้น
ความถีใ่นการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารและดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชื
ปรุงอาหาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  เนื่องจาก ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคที่ซื้อน ้ามนัพืชปรุง
อาหาร ไม่ว่าทัง้ชายและหญิงต่างเลอืกซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร จากคุณภาพและความปลอดภยัของสนิคา้เหมอืนกนั 
ดงันัน้ เพศทีแ่ตกต่างกนัจงึมพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรา
ภรณ์ ภูเดช (2550) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันพืชของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสนิค้าเขตภาคตะวนัออก พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพชืของ
ผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เขตภาคตะวนัออก ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และจ านวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
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นัยส าคญั 0.05 และ สอดคล้องกบังานวจิยัของ พิมพิดา สนธ ิ(2554) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
น ้ามันปาล์มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อ พฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในด้าน
ความถีใ่นการซือ้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ด้านอายุ 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารดา้น
ปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร และดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยช่วงอายุ 41-50 ปี มปีรมิาณการซือ้มากทีส่ดุ เนื่องจากเป็นช่วงวยับุตร
ก าลงัเจรญิเตบิโต เริม่ทีท่ าอาหารเองเพิม่มากขึน้ ท าใหใ้นการซือ้แต่ละครัง้ผูบ้รโิภคในช่วงอายุดังกล่าวจงึซือ้น ้ามนัพชื
คราวละหลายขวด ส าหรบัช่วงอายุ 51 ปีขึน้ มคี่าใชจ้่ายการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารใสใ่จสขุภาพเพิม่
มากขึน้ จากอายุทีเ่พิม่สงูขึน้ ท าใหม้กีารเลอืกใชน้ ้ามนัพชืทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น การใชน้ ้ามนัมะกอก น ้ามนั
จากเมล็ดทานตะวนั เป็นต้น แม้ว่าราคาแพงผู้บรโิภคก็ยินดีที่จะจ่าย ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ พิมพิดา สนธ ิ
(2554) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุ  มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคใน
เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารดา้น
ความถีใ่นการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคในแต่ละ
ช่วงอายุมคีวามต้องการน ้ามนัพชืส าหรบัประกอบอาหารใกลเ้คยีงกนัหรอืผู้บรโิภคในแต่ละช่วงอายุต้องการประกอบ
อาหารเพื่อรบัประทานเองเพิม่มากขึน้ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัจงึท าใหผู้บ้รโิภคแต่ละกลุ่มอายุมคีวามถีใ่นการซือ้น ้ามนั
พชืส าหรบัปรุงอาหารทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) ศกึษาปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เขตภาคตะวนัออก พบว่า ปัจจยัสว่น
บุคคลดา้นอายุที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้น ้ามนัพชืของผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าเขตภาคตะวนัออก ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ด้านสถานภาพสมรส 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุง
อาหารด้านความถี่ในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร และด้านปรมิาณการสัง่ซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหารแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคในปัจจบุนัใหค้วามส าคญัในเรื่องอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั ใชว้ตัถุดบิ
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ท าให้ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่หันมาดูแลการท าอาหารให้กับ สมาชิกใน
ครอบครวั ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส มคีวามถี่และปรมิาณในการซือ้น ้ามนัพชืเพื่อปรุงอาหารสงูกว่า 
ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด หม้าย หย่ารา้ง หรอืแยกกนัอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) 
ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพชืของผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าเขตภาค
ตะวันออก พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันพืชของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสนิค้าเขตภาคตะวนัออก ด้านจ านวนที่ซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พมิพดิา สนธ ิ(2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคใน
เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ
น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05   
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุง
อาหารด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหารไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากผล
การศกึษาในครัง้นี้พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดกบัสถานภาพสมรสมจี านวนความถีใ่กลเ้คยีงกนั เน่ืองจากปัจจุบนั
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ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทัง้ชายและหญงิต่างท างานดว้ยกนัทัง้คู่  ไม่มเีวลาประกอบอาหารรบัประทาน จงึนิยมซือ้
อาหารมารบัประทานหรอือาจประกอบอาหารในช่วงเวลาว่าง เช่นเดยีวกบัสถานภาพโสดทีน่ิยมรบัประทานอาหารนอก
บา้น   ซือ้มารบัประทาน  ท าใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทัง้ 2 กลุ่มนี้จะมปีรมิาณการใชน้ ้ามนัพชืใกลเ้คยีงกนั จงึท า
ให้มคี่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัพชืส าหรบัปรุงอาหารใกล้เคยีงกนัหรอืไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 
ฑฆีายุ เตชะวณิชย ์(2552) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชน้ ้ามนัถัว่เหลอืงของผูบ้รโิภคต าบลบางเมอืง อ าเภอ
บางเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการเลอืกซือ้น ้ามนัถัว่เหลอืงไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านระดบัการศึกษา 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุง
อาหารด้านความถี่ในการซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยระดับ
การศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรมีคีวามถี่มากทีส่ดุ เนื่องจากเป็นผูบ้รโิภคทีน่ิยมประกอบอาหารรบัประทานเองทีบ่า้น
พรอ้มกบัครอบครวั หลงัจากท างานกจ็ะกลบับา้น ต่างกบัระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไปที่จะไปสงัสรรคก์นิขา้วกบั
เพื่อนหลงัเลกิเรยีน หรอืเลกิท างาน  
 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพดิา สนธ ิ(2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์
บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นความถี่ในการซือ้ ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพืชปรุง
อาหารดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ไม่แตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคในระดบัการศกึษาต่างๆ จะมคีวามตอ้งการซือ้น ้ามนัพชืส าหรบัปรุง
อาหารทีใ่กลเ้คยีงกนัทัง้ในดา้นปรมิาณและค่าใชจ้่าย โดยผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาหารจะทราบอยู่แลว้ว่า น ้ามนัปาลม์ใช้
ส าหรบัทอดอาหาร เพราะจะท าใหอ้าหารกรอบ  สว่นน ้ามนัถัว่เหลอืงใชส้ าหรบัผดั จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนัมกีารซื้อน ้ามนัพชืและค่าใชจ้่ายไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพดิา สนธ ิ(2554) ศกึษา
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า 
ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อน ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคใน
หา้งสรรพสนิคา้เขตภาคตะวนัออก พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลกบัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืพบว่าจ านวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัการศกึษา 
 ด้านอาชีพ  
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่อีาชีพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารดา้น
ความถีใ่นการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชื
ปรุงอาหารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยอาชพีแม่บา้น/ พ่อบา้น มคีวามถีใ่นการซือ้น ้ามนัปรงุ
อาหารมากที่สุด เนื่องจากน ้ามนัพืชเป็นวตัถุดิบในการปรุงอาหาร ที่แม่บ้าน /พ่อบ้านน าไปประกอบอาหารทุกวัน 
ส าหรบัอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย มปีรมิาณการสัง่ซือ้และค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารมากทีสุ่ด 
เนื่องจากซื้อไปใช้ในเชิงพาณิชย์ส าหรบัปรุงอาหารจึงจ าเป็นซื้อปริมาณมากและท าให้มีค่าใช้จ่ายต่อครัง้สูง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพดิา สนธ ิ(2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของ
ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม
การซือ้น ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นความถี่ในการซื้อ จ านวนที่ซือ้ต่อ
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ครัง้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) ศกึษา
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เขตภาคตะวนัออก 
พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เขตภาค
ตะวนัออก ดา้นความถีใ่นการซือ้ และจ านวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อน ้ามนั
พชืปรุงอาหารด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหารแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูทีม่รีายไดม้ากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป มคี่าใชจ้่ายมากทีส่ดุ เนื่องจากเป็นผูท้ีส่ามารถซือ้น ้ามนัพชื
ทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารทีม่รีาคาสงูไดแ้ละทดลองใชน้ ้ามนัพชืทีไ่มเ่คยใชม้าก่อนจากขอ้มลูทีไ่ดร้บัว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายในการปรุงอาหาร เช่น น ้ามนัมะกอก  น ้ามนัเมลด็ทานตะวนั เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบั พมิพดิา สนธ ิ (2554) 
ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์ต่อ พฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของ
ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นความถีใ่นการซือ้ จ านวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ และค่าใชจ้่ายในการซือ้ ทีร่ะดบั
นัยส าคญั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เขตภาคตะวนัออก พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพืชของผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าเขตภาคตะวนัออก ด้าน
ความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชื
ปรุงอาหารด้านความถี่ในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหารและด้านปรมิาณการสัง่ซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากน ้ามนัพืชที่น ามาใช้ปรุงอาหารส่วนใหญ่แล้วจะมกีารตัง้ราคาที่ไม่
แตกต่างกนัมากนักหากเป็นน ้ามนัพชืประเภทเดยีวกนัและการตัง้ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ม่สงูจนเกนิไปซึง่ผูบ้รโิภค
ทุกคนสามารถเขา้ถึงและเลอืกซือ้ได ้จงึท าให้ผูบ้รโิภคทุกกลุ่มรายไดม้คีวามถี่ในการซื้อและปรมิาณการซือ้น ้ามนัพชื
ส าหรบัปรุงอาหารต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฑฆีายุ เตชะวณิชย ์(2552) ศกึษาปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อการเลือกใช้น ้ามนัถัว่เหลืองของผู้บรโิภคต าบลบางเมือง อ าเภอบางเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า 
บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อน ้ามนัถัว่เหลอืง             
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ด้านขนาดครอบครวั 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ ีขนาดครอบครัวแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุง
อาหารความถี่ในการซือ้น ้ามันพชืปรุงอาหาร ดา้นปรมิาณการสัง่ซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร และด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อ
น ้ามนัพชืปรุงอาหารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยขนาดครอบครวั 7 คนขึน้ไป  มคีวามถี ่
ปรมิาณและค่าใชจ้่ายในการซือ้มากทีส่ดุ เนื่องจากครอบครวัขนาดใหญ่นิยมประกอบอาหารเอง เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการ
รบัประทานอาหารนอกบา้นหรอืการซือ้อาหารส าเรจ็รปูมารบัประทาน รวมถงึความสะอาดจากการประกอบอาหารของ
ผูข้ายดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพดิา สนธ ิ(2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์
บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นจ านวนสมาชกิในครอบครวั มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นความถี่
ในการซือ้ จ านวนที่ซือ้ต่อครัง้และค่าใช้จ่ายในการซือ้ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสิุทธ ิ
วทิยฐานกรณ์ (2548) ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของครวัเรอืนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จ านวน
สมาชกิมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนน ้ามนัพชืปรุงอาหารทีซ่ือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 2  ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน ้ามันพืชปรุงอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชื
ปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ด้านปรมิาณการสัง่ซื้อ
น ้ามนัพชืปรุงอาหารและดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 ความน่าเชื่อถือของตราสนิค้าที่เลือกซื้อ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหารของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ในทศิทางเดยีวกนั ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้
น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ในทศิทางเดยีวกนั และดา้นค่าใชจ้่าย ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า การซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร   
เน่ืองจากความน่าเชื่อถอืของตราสนิคา้ เป็นเครื่องการนัตคีุณภาพของสนิคา้ ซึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจปัจจยัภายในตวั
ผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ซึง่ส่งผลใหต้ราสนิคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืจะท าใหผู้บ้รโิภค มแีนวโน้มที่
ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกใชส้นิคา้ โดยมคีวามถี่ในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร 
และค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารมากขึน้  
 ขนาดบรรจุภณัฑม์ใีหเ้ลอืกหลากหลาย และการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หส้ะดวกต่อการใชง้าน มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัพชืปรุง
อาหาร  เนื่องจากการมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภค สวยงามและมคีวามน่าเชื่อถือ จะสามารถท าให้ผู้บรโิภคให้ความสนใจในผลติภณัฑ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้บรโิภคมี
แนวโน้มมคีวามถีใ่นการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารมากขึน้ 
 การเลอืกชนิดของน ้ามนัพชืใหเ้หมาะสมต่อการปรุงอาหารแต่ละประเภทไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหาร  ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากการเลอืกชนิดของน ้ามนัพชืใหเ้หมาะสมต่อการปรุงอาหารแต่ละประเภท จะสามารถ
ช่วยลดปรมิาณการใช้น ้ามนัในการปรุงอาหารลงได้ ซึ่งท าให้ผู้บรโิภคลดปรมิาณการใช้น ้ามนัที่ไม่จ าเป็นในการปรุง
อาหารลงได้จึงส่งผลให้ความถี่ในการซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ พิมธิดา สนธ ิ
(2554) ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปาล์มบรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  
พบว่าแมว้่าผลติภณัฑจ์ะมคีวามแตกต่างกนัแต่พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดของผูบ้รโิภคในดา้นความถี่ใน
การซือ้ของผูบ้รโิภคไม่เปลีย่นแปลง 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา โดยภาพรวมไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุง
อาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนั
พชืปรุงอาหารและดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 มกีารระบุราคาสนิค้าชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร และค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ในทศิทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากการระบุราคาใหช้ดัเจนจะท าใหผู้บ้รโิภคสามารถหาสนิคา้ในระดบัราคาทีต่้องการไดง้่ายยิง่ขึน้ และ
ท าใหส้นิคา้มคีวามน่าเชื่อถอืและท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสบายใจในการเลอืกซือ้สนิคา้มากขึน้  ท าใหผ้ลติภณัฑท์ีม่กีาร
ระบุราคาทีช่ดัเจน ส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร และค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑ์ที่ไม่มกีารระบุราคาให้ชดัเจน  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ 
วมิลวรรณ เมอืงจนัทร ์(2551) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้น ้ามนัพชืของผู้บรโิภค
ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ พบว่า เน่ืองจากน ้ามนัพชืมรีาคาถูกเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นพฤตกิรรมการซือ้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมไม่มคีวาม สมัพนัธต่์อพฤตกิรรม
การซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อน ้ ามันพืชปรุงอาหาร            
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ดา้นปรมิาณการสัง่ซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารและดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า  
 การจดัวางสนิค้าเป็นสดัส่วน หาซื้อได้ง่ายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากการจดัวาง
สนิคา้เป็นสดัสว่น จะท าใหผู้บ้รโิภคลดเวลาในการหาผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ รวมถงึการจดัสนิคา้ทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ในขนาดทีต่้องการได้สะดวกยิง่ขึน้ และการจดัวางสนิคา้ในระดบัสายตาจะท าใหผู้บ้รโิภค
เหน็สนิคา้ไดง้่าย ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่กีารจดัวางสนิคา้เป็นสดัสว่น มากกว่าสนิคา้ทีไ่ม่มกีารจดั
วางสนิคา้อย่างเป็นสดัส่วน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ    พชัราภรณ์ ภูเดช (2550) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เขตภาคตะวนัออก พบว่า ความถีใ่นการ
ซือ้ขึน้อยู่กบัสถานทีจ่ดัจ าหน่าย 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมไม่มคีวาม สมัพนัธต่์อพฤตกิรรม
การซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ด้าน
ปรมิาณการสัง่ซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารและด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ
พบว่า 
 ค าแนะน า/ชกัชวนจากพนักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหารในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า ปรมิาณการ
สัง่ซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ในทศิทางตรงกนัขา้ม และค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหาร ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนันิยมหาขอ้มลูผลติภณัฑผ์่านทางอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ซึง่
เป็นวธิกีารทีส่ะดวก จงึท าใหพ้นกังานขายไม่มคีวามจ าเป็นต้องใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์พิม่เตมิเพราะอาจเป็นการ
ขดัจงัหวะ หรอืท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความร าคาญและมแีนวโน้มที่จะเขา้มาซือ้ผลติภณัฑล์ดลง สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่
ในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร ปรมิาณการสัง่ซื้อน ้ามนัพืชปรุงอาหาร และค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัพชืปรุงอาหาร 
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พัชราภรณ์ ภูเดช (2550) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อน ้ามนัพชืของผูบ้รโิภคในห้างสรรพสนิค้าเขตภาคตะวนัออก พบว่าความถี่ในการซื้อขึน้อยู่กบัการ
สง่เสรมิการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ในเขตจงัหวดักรุงเทพเท่านัน้ 
ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาขยายพืน้ทีไ่ปยงัจงัหวดัอื่นๆ อนัจะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้ 
และสามารถวดัระดบัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมและและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดอ้ย่างละเอยีดยิง่ขึน้  
 2.  การวจิยัครัง้นี้ได้ท าการศกึษาภาพรวมของน ้ามนัพืช ดงันัน้ ควรมกีารศกึษาน ้ามนัจากพืชแต่ละชนิด
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น น ้ามนัถัว่เหลอืง น ้ามนัขา้วโพด น ้ามนัดอกทานตะวนั เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภค
เฉพาะกลุ่มว่าเป็นอย่างไร มคีวามแตกต่างมากน้อยเพยีงใด 
 3.  ควรมีการศกึษาการใช้น ้ามนัพืชของผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ร้านค้า เพื่ อจะทราบพฤติกรรมการใช้และ
เปรยีบเทยีบความแตกต่าง น ามาก าหนดกลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมส าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ์  กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ด้
ใหค้ าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึถึง
ความกรุณาและความใสใ่จของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ด้กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ช่วยแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์จนสามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั             
ครัง้นี้ได ้
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวิชา
ความรูต้ลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ของผู้วจิยัทีอ่ยู่เคยีงขา้ง ให้การสนับสนุน เป็นก าลงัใจและคอยให้ความ
ช่วยเหลอืผูว้จิยัดว้ยดมีาโดยตลอด  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณอรญัญา วทิยฐานกรณ์ เจา้นายและพี่ๆ รวมทัง้เพื่อนร่วมงาน ทีบ่รษิทั น ้ามนัพชื
ไทย จ ากดั (มหาชน) ทีค่อยใหก้ าลงัใจ ตลอดระยะเวลาทีผู่ว้จิยัศกึษา 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการตลาดและการจดัการ รุ่น 14  โดยเฉพาะคุณ
พชัราภรณ์ บุบผาด ีทีค่อยใหก้ารสนบัสนุน แนะน า ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ น ามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
 ขอขอบคุณ คุณศศิร์อร  ศุภวิทยาภินันท์ เพื่อนที่อยู่เคียงข้างคอยให้ความช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจให้
ตลอดมา 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบให้บดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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