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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธขององคกรตอการมุงเนนที่ตลาด (Market 
orientation (MO)) ของตลาดน้ํามันหลอลื่น โดยศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ปจจัยดานองคกรผูใชน้ํามันหลอลื่น วามีความสัมพันธอยางไรกับการมุงเนนที่
ตลาด (Market orientation (MO)) กลุมเปาหมายในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูบริโภคหรือตัวแทน
จําหนายน้ํามันหลอลื่นในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงงานในนิคมนวนคร โดยการวิจัยเชิงสํารวจ 
จากผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามจํานวน 113 ชุด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows Version 15 ในการประมวลผลการวิเคราะหปจจัย  

ผลจากการวิเคราะหขอมูล แสดงปจจัยดานระดับความรูเร่ืองน้ํามันหลอล่ืน และอายุขององคกร ไมมี
ความสัมพันธใดๆกับการมุงเนนที่ตลาด (Market orientation (MO))  สวนเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับตําแหนงงาน ระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน
หรือเครื่องยนต การมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ตําแหนงของผูมีอํานาจตัดสินใจเลือกซื้อ ขนาดของ
องคกร ประเภทของผูซ้ือ ปริมาณการซื้อเฉลี่ยตอเดือน ปริมาณการซื้อตอคร้ัง ความถี่ในการสั่งซื้อ 
ขนาดบรรจุภัณฑที่ใช และแบรนดน้ํามันหลอล่ืนยี่หอตางๆ มีความสัมพันธกับการมุงเนนที่ตลาด 
(Market orientation (MO)) อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะสรางคุณูปการตอองคความรูทางการตลาด ชวยให
สามารถเขาใจปจจัยแหงความสําเร็จของตลาดน้ํามันหลอล่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตลาดยุคใหมที่
ตองใชการมุงเนนที่ตลาด (Market orientation (MO)) เขามามีบทบาทสําคัญในโลกธุรกิจที่มีการ
แขงขันอยางรุนแรง และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆใหประสบความสําเร็จ 
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Abstract 
 

The objective of this thesis is to study the relationship of company and Market orientation (MO) of 
lubricanting market in Thailand. By studding the relationship between demography and company in 
terms of Market orientation (MO). The target group are lubricants consumers / dealers in Bangkok  
and manufacturing in Navanakorn Industrial park. Marketing survey is method of this study by 
using SPSS program Windows version 15 to interpret and analyzing the result from 113 returned 
samples. 
The significant related factors in Market orientation (MO) are sex, age, status, education, income, 
job position, engine or equipment knowledge, purchasing process, position of the key person to 
change lubricants, size of company, type of buyer, average of monthly purchasing order, average of 
purchasing order per time, frequency of order, size of package and various brands of lubricants but 
in term of lubricants product knowledge and company aging are not related factors. The result of 
this study is lead to enhance lubricants market knowledge in Thailand and understand the key 
success factor of Thailand lubricants market especially, new market environment which market 
orientation plays the significant role in very high competitive in the business world succession 
nowadays. 
 
Keywords :  Market orientation / Customer orientation / Competitive orientation / Inter-functional       

coordination/Automotive lubricants/Industrial lubricants 
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