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การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้สินค้าน ้ ามัน
อเนกประสงค์ จ านวน 120 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์ 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป และประกอบอาชพีลูกจา้ง หรอืพนักงานบรษิทั ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ที่ส าคญัที่สุด ได้แก่ น ้ามนัไม่มกีลิน่ฉุน ปจัจยัด้านบรรจุภณัฑ์ที่ส าคญัที่สุด 
ไดแ้ก่ ขนาดบรรจุภณัฑม์หีลากหลายขนาดใหเ้ลอืก ปจัจยัดา้นตราสนิคา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ คุณค่าตราสนิคา้ใน
ดา้นผลติภณัฑเ์ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไม่มสีาร CFC ดา้นราคาทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ การใหส้่วนลดกรณีช าระเงนิ
สด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่ าคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ รา้นฮารด์แวร ์และดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดทีส่ าคญั
ทีส่ดุ ไดแ้ก่ การโฆษณาผลติภณัฑผ์่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์หรอื นิตยสาร ดา้นพฤตกิรรมการซือ้
พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อบรรจุภณัฑข์นาดเลก็ (191 มลิลลิติร) โดยใช้หล่อลื่นอุปกรณ์ แทรกซมึคลายความติดขดั มี
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 200 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้ 6 เดอืน 1 ครัง้ ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง 
ซือ้เมื่อจ าเป็นตอ้งน าผลติภณัฑม์าใชง้าน และในอนาคตมแีนวโน้มซือ้ตามความตอ้งการเมื่อจะใชง้าน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั 0.1 พบว่า 

1. เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ในดา้นขนาดบรรจุภณัฑท์ีซ่ือ้ ความถี่
ในการซือ้ และบุคคลทีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้  

2. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ในดา้นประโยชน์ใน
การใชง้าน ความถีใ่นการซือ้ และโอกาสในการซือ้ 

 
 

 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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3. อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ในดา้นขนาดบรรจุภณัฑท์ีซ่ือ้ และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ 

4. ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ในดา้นขนาดบรรจุ
ภณัฑท์ีซ่ือ้ และประโยชน์ในการใชง้าน 

5. ปจัจยัด้านตราสนิคา้ มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ี่หอ้ WD-40 ในด้านขนาดบรรจุ
ภณัฑท์ีซ่ือ้ บุคคลทีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ และโอกาสในการซือ้ 

6. ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ในดา้น
ประโยชน์ในการใชง้าน ค่าใชจ้่ายในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ บุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ โอกาสในการ
ซือ้ และแนวโน้มการซือ้ในอนาคต 

7. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ในดา้น
ประโยชน์ในการใชง้าน ความถีใ่นการซือ้ บุคคลทีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ และโอกาสในการซือ้ 

ค าส าคญั: น ้ามนัอเนกประสงค ์พฤตกิรรมการซือ้ ปจัจยั 

Abstract 

The purpose of this research was to study the factors affecting purchasing behaviors on WD-40 
Multipurpose Lubricant among Consumers in Bangkok Metropolis.  The samples used were 120 
consumers purchasing and using the product.  Questionnaire was used as a tool for data collection.  
Statistics for data analysis consisting of frequency, percentage and hypothesis tested by Chi-square.  

The research revealed that the majority of respondents were male, held Bachelor’s Degree or 
higher, earned average monthly income higher than 30,001 Baht, and worked as private company 
employees.  The most important marketing mix in product factor was oil’s odorless.  In packaging factor 
was a variety of packages providing.  In brand name factor was brand equity of eco-friendly product with 
CFC free.  In price factor was cash discount.  In distribution channel factor was hardware shop.  In 
promotion factor was advertising through media such as TV, newspaper or magazine.  Consumer’s 
purchasing behavior results shown that most consumers purchased small size (191 ml).  The purpose of 
using the product was to stop squeaks and free sticky mechanisms.  The average money spending per 
time was 200 Baht or lower.  The purchasing frequency was 1 time per 6 months.  Most consumers 
made purchasing decision by themselves.  Most consumers purchased once it was necessary to use the 
product.  Most consumers trended to purchase the product when required in the future. 

The results of hypothesis analysis at significance level at 0.1 were shown as followed: 

1. Gender has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose lubricant in terms of 
packaging size purchase, purchasing frequency, and influential person for purchasing decision.  

2. Average monthly income has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose lubricant 
in terms of using benefits, purchasing frequency, and purchasing occasion.   

3. Occupation has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose lubricant in terms of 
packaging size purchase, and buying expense.  
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4. Packaging factor has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose lubricant in 
terms of packaging size purchase, and using benefits.  

5. Brand name factor has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose lubricant in 
terms of packaging size purchase, influential person for purchasing decision, and purchasing occasion.  

6. Distribution channel factor has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose 
lubricant in terms of using benefits, buying expense, purchasing frequency, influential person for 
purchasing decision, purchasing occasion, and purchasing trend in the future.  

7. Promotion factor has affected purchasing behaviors on WD-40 multipurpose lubricant in terms 
of using benefits, purchasing frequency, influential person for purchasing decision, and purchasing 
occasion. 

  
Keywords: Multipurpose Lubricant, Purchasing Behaviors, Factors 

 

บทน า 

ปจัจุบนัน ้ามนัอเนกประสงคเ์ป็นสิง่จ าเป็นในหลายวงการ เช่น ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิการบนิ 
ธุรกิจยานยนต์ รวมไปถึงการใช้งานทัว่ไปในครวัเรอืน เป็นต้น เนื่องจากประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค์มี
คุณสมบตัิหลกัคือ หล่อลื่นอุปกรณ์ แทรกซึมคลายติดขดั ไล่ความชื้น ป้องกนัและคลายสนิม ท าความสะอาด
อุปกรณ์ น ้ามนัอเนกประสงค์ชัน้น ายี่หอ้ WD-40 ไดถ้อืก าเนิดขึน้ในปี พ.ศ. 2495 ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
บรษิทั Rocket Chemical Company และไดร้บัการพฒันาทัง้ในดา้นส่วนผสมและบรรจุภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องจน
สนิคา้ไดร้บัความนิยมไปทัว่โลก  

บรษิทั เค.ท.ี แมก็ซ ์จ ากดั บรษิทัในเครอื เกรยีงไทยวฒันา กรุ๊ป เป็นกลุ่มบรษิทัผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย
เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชัน้น าของโลก ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้น าเข้าและจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑย์ีห่อ้ WD-40 แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย
หลกัของบรษิทัฯ คอื ขายสง่ผ่านตวัแทน เช่น รา้นฮารด์แวร ์ทัว่ประเทศไทย ขายตรงเขา้โรงงานโดยพนักงานขาย
ของบรษิทั เน้นผูใ้ชง้าน (End user) และขายผ่านรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เช่น โฮม โปรดกัส ์             
เซน็เตอร ์ไทวสัด ุเป็นตน้ 

สภาพการแข่งขนัของตลาดในประเทศไทย ผู้น าตลาดคือน ้ามันครอบจกัวาลยี่ห้อ SONAX แต่เมื่อ
พจิารณาลกัษณะผลติภณัฑแ์ลว้น ้ามนัอเนกประสงคย์ี่หอ้ WD-40 มคีวามโดดเด่นในดา้นคุณภาพ ส่วนผสม และ
การบรรจุกระป๋อง อกีทัง้ผลติภณัฑย์ี่หอ้ WD-40 ได้รบัความนิยมเป็นทีย่อมรบัและประสบความส าเรจ็ในตลาด
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา สนิคา้ยีห่อ้ WD-40 มตีดิใชง้านประจ าบา้นแทบทุกครวัเรอืน   

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีน่ าไปสู่พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์
ยีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภค โดยจะศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลต่อผู้น าเขา้และจดัจ าหน่ายในการ
วางแผนกลยุทธท์างการตลาดเพื่อเพิม่ยอดจ าหน่าย การขยายตลาด ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความพงึพอใจสงูสดุต่อไป 

 



4 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี ทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่

 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี 

 สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น 

การสง่เสรมิการตลาด 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่

 พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 

สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 

1. ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  ฉัตยาพร เสมอใจ และ 
ฐตินินัท ์วารวีนิช (2551: 50-59) กล่าวว่า การสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ ตอ้งค านึงถงึสิง่ทีจ่ะสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลกูคา้ได ้ประกอบดว้ยการพฒันาผลติภณัฑท์ีลู่กคา้ต้องการในราคาทีเ่หมาะสม จดัจ าหน่าย
ในสถานทีแ่ละวธิกีารทีลู่กคา้จะเกดิความสะดวกสบาย และใชส้ิง่ทีจ่ะกระตุ้นใหลู้กคา้รบัรู ้อยากใช ้และท าการซือ้
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ธงชยั สนัตวิงษ์ (2546: 27-28) ได้ให้
ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า
และการใช้ซึ่งสนิค้าและบรกิารทัง้นี้หมายรวมถึงกระบวนการตดัสนิใจ  ซึ่งมมีาอยู่ก่อนแล้ว และมสี่วนในการ
ก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าวประเดน็ส าคญัของค าจ ากดัความขา้งต้นกค็อื กระบวนการตดัสนิใจทีม่มีาอยู่ก่อน
แลว้ (Precede) สิง่ทีม่มีาก่อนเหล่านี้ หมายถงึ ลกัษณะทางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีว่่าในขณะนัน้ 
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3. ทฤษฎีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550: 46) กล่าวว่า การตดัสนิใจ (Decision 
Making) หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆทีม่อียู่  ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะ
ต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มูลและ
ขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการทีส่ าคญัและอยู่ภายในจติใจของผูบ้รโิภค 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้สินค้า น ้ ามันอเนกประสงค์ ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้น ้ามนัอเนกประสงค์ ที่แน่นอน ผู้วจิยัก าหนดขนาด
ตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 
25-26) และเนื่องจากเรื่องที่ศกึษาเป็นสนิคา้ที่มีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ผูว้จิยัจงึขอปรบัลดระดบัความเชื่อมัน่เป็น 90% 
ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 10% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 245) โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างจากวธิสีุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรียมไวน้ า
เก็บข้อมูลตามกลุ่มต่างๆ จนครบจ านวนที่ก าหนด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนขี่จ ักรยาน กลุ่มคนขี่
รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่หรอืบิ๊กไบค์ กลุ่มคนที่ชื่นชอบการยงิปืน ลูกค้าที่เขา้มาซื้อสนิค้า WD-40 ที่บรษิัท 
เกรยีงไทยวฒันา กรุ๊ป รา้นคา้ฮารด์แวร ์งานแสดงสนิคา้ หรอื โฮมโปร เป็นตน้ 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดส้ร้างเครื่องมอืและขัน้ตอนการ
สรา้งเครื่องมอื หรอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบดว้ยค าถาม 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-Ended Response Question) ม ี4 ขอ้ 

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดของผลติภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 
มลีกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกเพยีง
ค าตอบเดยีว มจี านวน 6 ขอ้ 

สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 มลีกัษณะค าถามเป็น
แบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว มจี านวน             
7 ขอ้ 

 

ผลการวิจยั 

สมมติฐานข้อ 1 เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร  

1.1 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ดา้นขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีซ่ือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

1.2 เพศ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

1.3 เพศ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ต่อครัง้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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1.4 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

1.5 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ดา้นบุคคลทีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

1.6 เพศ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

1.7 เพศ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 2 รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-40 
ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

2.1 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีซ่ือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ใช้งาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.1 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้

2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.7 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้  WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อ 3 อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-40 ของผู้บริโภค

ในกรงุเทพมหานคร 
3.1 อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร

ในด้านขนาดบรรจุภณัฑ์น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้



7 

 

3.2  อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ  WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3.3 อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3.4  อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ  WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3.5  อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อน ้ ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ  WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3.6  อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ  WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3.7  อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ  WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 4 ปัจจยัด้านคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงค์
ย่ีห้อ WD-40 ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

4.1 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านขนาดบรรจุภัณฑ์น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4.2 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ใช้งาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4.3 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4.4 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

4.5 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านบุคคลที่มสี่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4.6 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

4.7 ปจัจยัด้านคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อ 5 ปัจจยัด้านบรรจุภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-
40 ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

5.1 ปจัจยัด้านบรรจุภณัฑ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยีห่้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นขนาดบรรจุภัณฑน์ ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ทีซ่ื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5.2 ปจัจยัด้านบรรจุภณัฑ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยีห่้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ใช้งาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.1 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5.3 ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้

5.4 ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5.5 ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5.6 ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5.7 ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 6 ปัจจยัด้านตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-40 
ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

6.1 ปจัจยัด้านตราสนิค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นขนาดบรรจุภณัฑ์น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ทีซ่ื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6.2 ปจัจยัดา้นตราสนิคา้ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6.3 ปจัจยัดา้นตราสนิคา้ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้

6.4 ปจัจยัดา้นตราสนิคา้ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6.5 ปจัจยัด้านตราสนิค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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6.6 ปจัจยัด้านตราสนิค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6.7 ปจัจยัดา้นตราสนิคา้ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 7 ปัจจยัด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-40 ของ
ผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

7.1 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีซ่ือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7.2 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7.3 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้

7.4 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7.5 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7.6 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7.7 ปจัจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ ามัน
อเนกประสงคย่ี์ห้อ WD-40 ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

8.1 ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ทีซ่ือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

8.2 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

8.3 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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8.4 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

8.5 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านบุคคลที่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

8.6 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

8.7 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 9 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ามนัอเนกประสงค์
ย่ีห้อ WD-40 ของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 

9.1 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านขนาดบรรจุภณัฑ์น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9.2 ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9.3 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9.4 ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.1 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9.5 ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านบุคคลที่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9.6 ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.1 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

9.7 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นแนวโน้มการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สรปุแลอภิปรายผล 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามัน
อเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ทีซ่ือ้ ดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 และดา้น
บุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 โดยเพศชายส่วนใหญ่ซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์
WD-40 ขนาดกลาง (300 - 400 มลิลลิติร) มากทีส่ดุ ในขณะทีเ่พศหญงิซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ขนาดเลก็ 
(191 มลิลลิติร) มากทีส่ดุ แสดงว่าเพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้บรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ขนาดใหญ่
กว่าเพศหญงิ ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 พบว่า เพศชายมคีวามถีใ่นการซือ้ 6 เดอืน 1 ครัง้ 
ส่วนเพศหญิงมคีวามถี่ในการซือ้ 6 เดอืน 1 ครัง้ และปีละครัง้ ในจ านวนที่ใกล้เคยีงกนั แสดงให้เหน็ว่าเพศชาย          
มกีารซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ถีก่ว่าเพศหญงิ อาจเนื่องมาจากว่าเพศชายมบีทบาทหน้าทีใ่นการซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์มากกว่าเพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสุทตัต์ รตันนาคนิทร ์(2554) ทีไ่ดศ้กึษาถงึการ
รบัรูต้ราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลูกคา้ทีเ่ป็นเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารด้านจ านวนครัง้ที่เขา้มาใชบ้รกิารถี่กว่าเพศหญิง เนื่องจาก
วสัดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านบางชนิดจะต้องมกีารประกอบและติดตัง้ จงึต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิค ซึ่งเพศชายจะมี
ความช านาญมากกว่าเพศหญงิ ดา้นบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 บุคคลทีม่ี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ของเพศชาย คอืตนเอง ในขณะทีเ่พศหญงิ ผูม้ปีระสบการณ์ในการใชผ้ลติภณัฑ ์เป็น
บุคคลทีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ บุญพารานนท ์(2551) ทีไ่ด้
ศกึษาถึงทศันคติและพฤติกรรมการเลอืกซื้อสทีาอาคารยี่ห้อ “สเีดลต้า” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยจะตดัสนิใจซือ้สทีาอาคารดว้ยตนเอง แสดงใหเ้หน็ว่าเพศหญงิต้องการ
ค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑก์่อนท าการตดัสนิใจซือ้ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ใช้งาน ด้านความถี่ในการซื้อน ้ามัน
อเนกประสงค ์WD-40 และดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20,000 บาท และผูบ้รโิภคที่มรีายได้ 30,001 บาทขึน้ไป ใช้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 เพื่อหล่อลื่น
อุปกรณ์ แทรกซมึคลายความตดิขดั สว่นผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001-30,000 บาท ใชน้ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 
เพื่อท าความสะอาดอุปกรณ์ ดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาท
ขึน้ไป มคีวามถีใ่นการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 6 เดอืน 1 ครัง้ ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001-30,000 
บาท มคีวามถี่ในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ปีละครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ฟิลปิส ์คอทเลอร ์
(Philip Kotler. 2003: 183-193) ทีก่ล่าวว่าสิง่แวดลอ้มทางเศรษฐกจิของบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขา
ตดัสนิใจซือ้ ซึง่สิง่แวดลอ้มเหล่านี้ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรพัยส์นิ อ านาจการซือ้ และทศันคตเิกีย่วกบัการ
จ่ายเงนิ ดงันัน้รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคจงึมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 
ดา้นความถีใ่นการซือ้ สว่นดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
20,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาทขึน้ไป ซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 เมื่อจ าเป็นใช้งาน 
ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001-30,000 บาท ซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 เมื่อจ าเป็นใชง้าน และซือ้เมื่อ
สินค้าลดราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญณรงค์ เนื้อนิ่มวัฒนา (2546) ที่ได้ศึกษาถึงปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลติภณัฑก์ระจกการเ์ดยีนในเขตจงัหวดัชลบุร ีพบว่าผูบ้รโิภค
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สว่นใหญ่ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 15,000-35,000 บาท จะมโีอกาสในการซือ้เมื่อลูกคา้หรอืผูใ้ชม้คีวาม
ตอ้งการ โดยจะมจี านวนครัง้ในการซือ้มากกว่า 7 ครัง้ขึน้ไปต่อเดอืน 

อาชพี มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ดา้นขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ทีซ่ือ้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 
ต่อครัง้ โดยอาชพีลูกจา้ง / พนักงานบรษิทัซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ขนาดเลก็ (191 มลิลลิติร) มากทีสุ่ด 
ในขณะทีอ่าชพีช่าง / ช่างซ่อมบ ารุง / ธุรกจิส่วนตวั / อาชพีอสิระ และขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ / วศิวกร 
ซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ขนาดกลาง (300 - 400 มลิลลิติร) และขนาดใหญ่ (1 แกลอน) แสดงใหเ้หน็ว่า
อาชพีเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ขนาดบรรจุภณัฑ์น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น 
พนักงานบรษิัทซื้อขนาดเลก็ เพื่อใช้งานในบางโอกาส ส่วนช่างหรอืวศิวกร ซื้อ ขนาดใหญ่กว่าเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ต่อครัง้ อาชพีลูกจ้าง / พนักงาน
บรษิทัซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 200 บาท ในขณะทีอ่าชพีช่าง / ช่างซ่อมบ ารุง / ธุรกจิ
ส่วนตวั / อาชพีอสิระ ซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 เป็นจ านวนเงนิ 201 – 600 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ฟิลปิส ์คอทเลอร ์(Philip Kotler. 2003: 183-193) อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น มคีวาม
ต้องการสนิค้าและบรกิารที่แตกต่างกนัไป และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ บวร เตชะเลศิสุวฒัน์ (2550) ที่ได้
ศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สยีรูเีทนของบรษิทั ทโีอเอ จ ากดั ของผูแ้ทนจ าหน่ายในเขตฝ ัง่ธนบุรแีละ
ฝ ัง่พระนคร พบว่า ตวัแทนจ าหน่ายทีม่กีลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่เป็นช่างส ีมจี านวนครัง้ของการสัง่ซือ้สยีูรเีทน มากกว่า
ตวัแทนจ าหน่ายทีม่กีลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่เป็นเจา้ของบา้นหรอืผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  

2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
สง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัด้านบรรจุภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครในด้านขนาดบรรจุภณัฑ์น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ซื้อ และด้านประโยชน์ของน ้ามนั

อเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน โดยบรรจุภณัฑข์นาดเลก็ และขนาดกลาง ผูบ้รโิภคอาจจะซือ้เพื่อใชง้านทัว่ไปใน

บา้น (Home use) ส่วนผูบ้รโิภคทีซ่ือ้บรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ มแีนวโน้มซือ้เพื่อใชป้ระกอบอาชพี (Industrial use) 

ซึง่สอดคลอ้งกบั ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 162-163) กล่าวว่าองคก์รธุรกจิสามารถพฒันาบรรจุภณัฑท์ีม่ขีนาด

แตกต่างกนัเพื่อจบักลุ่มตลาดเป้าหมายทีม่ปีรมิาณการใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั โดยลกัษณะบรรจุภณัฑท์ีด่นีัน้

ประกอบไปดว้ย การใหร้ายละเอยีดสนิคา้และบ่งบอกตราสนิคา้ ปกป้องและรกัษาคุณภาพสนิคา้ ใหค้วามสะดวก

ในการขนสง่และจดัเกบ็ รวมทัง้การช่วยใหบ้รโิภคหรอืใชง้านไดง้่ายขึน้ เช่นการมบีรรจุภณัฑข์นาดต่างๆ ใหเ้ลอืก 

ลกัษณะดงักล่าวของบรรจุภัณฑ์นัน้เปรียบเสมือนพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) และสอดคล้องกบั

แนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 20) กล่าวว่าเมื่อลูกคา้เกดิการยอมรบัในบรรจุภณัฑก์น่็าจะ

น าไปสู่แรงจูงใจใหเ้กดิความต้องการซือ้ และเกดิการตดัสนิใจซื้อในทีสุ่ด ดงันัน้บรรจุภณัฑ์จงึต้องโดดเด่น บรรจุ

ภณัฑข์องน ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ทีป่ระกอบดว้ย ขนาดบรรจุภณัฑม์หีลากหลายขนาดใหเ้ลอืก มคีวาม

ทนทาน สวยงามน่าใช ้และมนี ้าหนกัเบาสะดวกต่อการใชง้านจงึมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

ปจัจยัด้านตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครในดา้นขนาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีซ่ือ้ ดา้นบุคคลทีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ

ซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 และดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 โดยคุณค่าตราสนิคา้ในดา้น

ผลติภณัฑเ์ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไม่มสีาร CFC และความมชีื่อเสยีงของผลติภณัฑ ์เป็นปจัจยัดา้นตราสนิคา้ของ
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น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550: 103) 

กล่าวว่าผูบ้รโิภคยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิใหก้บัตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก มากกว่ายอมจ่ายเงนิใหก้บัตรา

สนิค้าที่ไม่รูจ้กัคุ้นเคย เนื่องจากผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ว่าตราสนิค้านัน้จะสามารถสร้างความพงึพอใจและมอบ

ความคุม้ค่าทางดา้นจติใจทีต่ราสนิคา้อื่นไม่สามารถมใีหไ้ด้ 

ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัอเนกประสงค์ยี่ห้อ WD-40 ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีใ่ชง้าน ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ต่อครัง้ ดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ดา้นบุคคลทีม่สี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ดา้นโอกาสในการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 และดา้นแนวโน้ม
การซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ในอนาคต โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 
จากรา้นฮารด์แวรม์ากทีส่ดุ รองลงมาคอืรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ เช่น โฮมโปร จากพฤตกิรรมการซือ้ผ่านช่องทางจดั
จ าหน่ายดงักล่าวมผีลต่อความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 จากรา้นฮารด์แวร ์
มคีวามถีใ่นการซือ้ 6 เดอืน 1 ครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2541: 28-30) กล่าวว่า ทีต่ัง้ของผู้
ใหบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึ เป็นอกีปจัจยัทีส่ าคญัของการตลาด ดงันัน้ประเภทของช่องทางการจดั
จ าหน่ายและความครอบคลุมจะเป็นปจัจยัส าคญัต่อการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารอกีดว้ย 

ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงคย์ีห่อ้ WD-40 ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครในด้านประโยชน์ของน ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 ที่ใช้งาน ด้านความถี่ในการซื้อน ้ามนั
อเนกประสงค์ WD-40 ดา้นบุคคลทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 และดา้นโอกาสใน
การซือ้น ้ามนัอเนกประสงค์ WD-40 โดยการโฆษณาผลติภณัฑผ์่านสื่อต่างๆ เป็นการส่งเสรมิการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้มากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะว่าน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 มกีารโฆษณาผ่านโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์
และนิตยสาร ได้อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องกว่าเมื่อเทยีบกบัสนิค้ายี่ห้ออื่น ซึ่งสอดคล้องกบั เสร ีวงษ์มณฑา 
(2540: 28-29) กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด จะใชก้ารติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกบัลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้แผน
เดยีวกนั และจุดมุ่งหมายเดยีวกนั การสื่อสารการตลาดต้องตระหนักว่าบุคคลจะท าการสะสมขอ้มูล และขอ้มูลที่
สะสมจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งกจิกรรมการส่งเสรมิทางการตลาดทัง้ปวงทีน่อกเหนือดา้น
การส่งเสรมิการขายและด้านการตลาดทางตรง ส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรมที่จดัขึ้นเพื่อมุ่งเน้นสร้างการรบัรู้ให้กบั
ผู้บริโภคด้านรูปร่างลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อผู้บรโิภคสามารถจดจ ารูปร่างลกัษณะของผลิตภณัฑ์ได้นัน้ 
ผูบ้รโิภคจะเกดิกระบวนการพจิารณาตดัสนิใจซือ้ ซึง่จะท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาดไดต่้อไป  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. จากการศึกษาปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า เพศชายมีพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์น ้ามนั
อเนกประสงค ์WD-40 ขนาดใหญ่กว่าเพศหญงิ และเพศชายมกีารซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ถี่กว่าเพศหญงิ 
ดงันัน้การท าการตลาดสง่เสรมิใหเ้พศชายซือ้สนิคา้มากขึน้และมอบสว่นลดชกัจงูใหเ้พศหญงิซือ้สนิคา้ถี่ขึน้ จะช่วย
ใหย้อดขายเพิม่ขึน้ได ้

2. กลุ่มผูบ้รโิภคอาชพีลกูจา้ง / พนกังานบรษิทั เมื่อเทยีบกบั อาชพีช่าง / ช่างซ่อมบ ารุง / ธุรกจิส่วนตวั / 
อาชพีอสิระ และขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ / วศิวกร มพีฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ใน
ดา้นขนาดบรรจุภณัฑท์ีซ่ือ้และค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ทีแ่ตกต่างกนัไป บรษิทัฯ ควรท าการสง่เสรมิการตลาดให้
เขา้กบัแต่ละกลุ่มอาชพีเพื่อสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกค้าในกลุ่มอาชพีต่างๆ เช่น การจดัการส่งเสรมิการขาย
ส าหรบับรรจุภณัฑข์นาดกลาง-ใหญ่ใหก้บักลุ่มวศิวกร โดยการจดัทมีขายตรงไปยงันิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
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3. จากผลการวจิยัพบว่าปจัจยัด้านตราสนิค้า ในดา้นผลติภณัฑเ์ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไม่มสีาร CFC 
เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ดงันัน้จงึควรท าการตลาดเพื่อสิง่แวดลอ้ม (Green Marketing) เน้นย ้าถงึ
จุดเด่นของน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ทีช่่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบัการตลาดยุค 3.0 อกีดว้ย 

4. เน่ืองจากช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ามนัอเนกประสงค ์WD-40 ผ่านการขายส่ง มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อโดยรวมมากที่สุด โดยเฉพาะช่องทางประเภทร้านฮาร์ดแวร์ ดงันัน้การสร้างความสมัพนัธ์กบัร้านฮาร์ดแวร ์
(Customer relationship management) เป็นสิง่ทีค่วรท าอย่างต่อเนื่อง เช่นการท าชัน้วางสนิคา้ (Display shelf) 
ใหร้า้นฮารด์แวร ์เพื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็สนิคา้ทีร่า้นไดง้่ายและสะดวกต่อการซือ้ 

5. ควรเพิ่มความสะดวกในการหาซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการจ าหน่ายน ้ ามัน
อเนกประสงค์ WD-40 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ เองแล้ว การหาพนัธมติรช่วยจ าหน่ายสนิค้าออนไลน์เป็น
แนวทางการตลาดยุคดจิทิลัทีน่่าสนใจ เช่น เวบ็ไซตค์นรกัรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่หรอืบิก๊ไบค ์คนขีจ่กัรยาน คน
ทีช่ื่นชอบการยงิปืน เป็นตน้ 

6. จากผลการวจิยัพบว่าการโฆษณาสนิคา้ เป็นการส่งเสรมิการตลาดทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด 
ดงันัน้จงึควรท าการโฆษณาอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่นโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ และนิตยสาร รวมไปถึงการ
พฒันาโฆษณาแบบใหม่ เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตวัสนิคา้ (Awareness) และควรแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการ
ใชง้านไดห้ลากหลายประเภทเพื่อดงึดดูกลุ่มลกูคา้ไดก้วา้งขึน้ 

7. การฝึกอบรมความรูผ้ลติภณัฑ ์และเทคนิคการขายใหก้บัพนกังานขายเป็นสิง่ทีค่วรท าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รบัข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถปิดการขายได้ทันที เนื่องจากได้รบัข้อมูล
ผลติภณัฑจ์ากผูข้ายหรอืพนกังานขายเป็นการสง่เสรมิการตลาดทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัเช่นกนั 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูของ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารย์ที่
ปรกึษา ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานจน
เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ 
โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี และอาจารย์รสติา สงัข์บุญนาค ที่ได้กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามซึ่งได้ช่วยแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้เป็นอย่างดีพร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ รวมถงึอาจารยแ์ละวทิยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรู ้อบรมสัง่สอน ตลอดจน
ใหป้ระสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสติรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่านที่ได้ให้มติรภาพ 
ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ทีพ่งึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของ
บดิา มารดา และครอบครวั ผูท้ีใ่หค้วามรกั ก าลงัใจและใหก้ารสนับสนุน ครู อาจารยท์ีใ่หว้ชิาความรูม้าแต่เยาวว์ยั 
ตลอดจนมติรสหายทีใ่หก้ าลงัใจเสมอมา 
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