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บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล   

แนวทางในการพัฒนาทองถ่ินของไทยในปจจุบันเปนการพัฒนาในรูปแบบของการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง จัดต้ังองคกร
บริหารจัดการดวยตนเอง ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล 2537 พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 
2496  นอกจากนั้นรัฐยังไดจัดต้ังหนวยงานภาครัฐเปนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 
เพื่อทําหนาท่ีสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการพัฒนาและให
คําปรึกษา แนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการท่ัวไปเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
เขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ และประชาชนในทองถ่ิน   

กลุมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีฐานะเปนตัวแทนของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินซ่ึงทําหนาท่ีเปนหนวยงานประสาน ระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสนับสนุนในการบริหารจัดการองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 1 แหง เทศบาลนคร (ทน.) 1 แหง  เทศบาลเมือง (ทม.) 2 แหง เทศบาล
ตําบล (ทต.) 53 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 154 แหง รวม 211 แหง (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน.  สวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง, 2552) งบประมาณรายรับ
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลป 2551 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมรวมเปน
เงิน 6,966,110,718 บาท คิดเปนสัดสวน 5.76% ของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเชียงใหม(GPP) 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2551.) ซ่ึงในการพัฒนาทองถ่ิน
เพื่อใหเกิดความพรอมทุกดาน จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบการบริการ
สาธารณูปโภค ซ่ึงถือเปนโครงสรางพื้นฐานในการดํารงชีพของประชาชน และเปนหนาท่ีโดยตรง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี รวมถึงการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินท่ีสาธารณะ การกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  ตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมี
เคร่ืองมือเครื่องใช ครุภัณฑประเภทรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชา
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ซอมไฟฟา และรถยนตบรรทุกขยะ ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาการใหบริการแกชุมชนตลอดจนการ
ปองกันแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน   

 จากการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ัง
เครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ ถือเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และการรักษาความเรียบรอยใหกับประชาชนในทองถ่ิน ในปจจุบันหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีจํานวนรถยนตท้ัง 3 ประเภทยังไมเพียงพอตอการดําเนินการ ซ่ึงแตละ
หนวยงานตางมีการวางแผนงบประมาณในการจัดซ้ือรถยนตแตละประเภท เพื่อไวคอยอํานวย
สะดวกแกประชาชนในพื้นท่ีของตนเอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับงบประมาณและความจําเปนของหนวยงาน
แตละแหงโดยแนวโนมในอนาคตท่ีหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการจัดซ้ือโดย 
รถยนตท้ัง 3 ประเภทนี้ยังมีอีกจํานวนมาก(จากการสํารวจ, 2 มิถุนายน 2552)และมีราคาคอนขางสูง 
คือราคาตั้งแตคันละ 1 ลานบาทถึง 5 ลานบาท ผูมีอํานาจในการจัดซ้ือตองมีการวางแผนการจัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือลวงหนา เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปของแตละทองท่ีมี
อยูหลายดาน ประกอบดวยรายจายประจําดานการบริหารงานท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานเศรษฐกิจในทางปฏิบัติ สวนใหญองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชวิธีการทยอยจัดซ้ือโดยมี
การทําแผนพัฒนา 3ปปรับปรุงทุกปโดยมีแผนพัฒนา 1ปตองอยูในแผน 3ป เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารของแตละหนวยงานในรูปของขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปโดยไดรับการเห็นชอบจากสภา และสวนมากจะเร่ิมตนจาก รถยนต
บรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา และรถยนตบรรทุกขยะ ซ่ึงในการ
แกไขปญหาดานงบประมาณท่ีไมเพียงพอสํานักงานทองถ่ินจังหวัดไดใหแนวทางในการจัดโซนนิ่ง
ในแตละอําเภอโดยใหทาง อบต.หรือเทศบาล วางแผนการใชงานรถยนตท้ัง 3 ประเภทรวมกัน ตาม
ขอตกลงหรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจรวมกันของแตละพื้นท่ี แตยังคงใหอิสระแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงเปนผูจัดหาหากมีงบประมาณเพียงพอ หรือมีความพรอมท่ีจะทําการจัดซ้ือตาม
ความตองการของแตละพื้นท่ี โดยตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีต้ังไว การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถยนตแตละประเภทและการใหบริการหลังการขายของผูจัดจําหนายเปนหลัก 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบันชะลอตัวลงและมีปญหาราคาน้ํามันท่ีแพงข้ึนและคา
ครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําใหตนทุนสินคาเพิ่มข้ึน สินคาเกือบทุกประเภทมีการปรับราคาข้ึนอยางตอเนื่อง 
ในขณะท่ีเศรษฐกิจกําลังชะลอตัวและกําลังการซ้ือของผูบริโภคที่ลดลง จึงทําใหการแขงขันใน
ธุรกิจนี้มีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจจัดจําหนายรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค   
รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะในประเทศไทย มีการแขงขันคอนขาง
รุนแรง บริษัทใหญๆจากสวนกลางท่ีมักจะลงมาแขงขันในกลุมตลาดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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เชน  บริษัทพนัสรุงเจริญจํากัด  บริษัท ช. รุงเจริญชัย เทรดดิ้งจํากัด  บริษัท จักรพรรดิ  ทรัคแอนท
ทรานจํากัด  บริษัท เบสททรัคจํากัด  บริษัททองกลการ 1992จํากัด  บริษัททรัพยทวีสินสุขจํากัด  
และบริษัทคอสโมทรัค แอนด อีควิปเมนทจํากัด โดยจะทําการตลาดกับกลุมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหลักนอกจากผูแขงขันจากสวนกลางแลวยังมีผูแขงขันในทองถ่ิน  เชน หางหุนสวน
จํากัด ยูโรไทย แมชชินเนอร่ี และหางหุนสวนจํากัดสยามนครพิงคเทรดดิ้ง(จากการสํารวจ 19  
มิถุนายน 2552) บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจจัดจําหนายรถยนตท้ัง 3 ประเภท ตางตองเผชิญกับการแขงขัน
ในรูปแบบตางๆจากคูแขงท่ีมีจํานวนเพิ่มข้ึนท้ังคูแขงท่ีมีอยูเดิมและคูแขงขันรายใหมท่ีเขามามากใน
ตลาดเน่ืองจากมีความสะดวกในการคมนาคมและการขนสงมากข้ึน  บริษัทท่ีจัดจําหนายรถยนตท้ัง 
3 ประเภท  ตางตองการเพิ่มสวนแบงตลาดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม(ประเวศ  สุกรเมือง, 2552: 
สัมภาษณ) อีกท้ังมีโรงงานผูผลิตบางรายตองการขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดจึงเขามาเปดดําเนิน
ธุรกิจดวยตนเอง ทําใหเกิดการแขงขันในธุรกิจอยางรุนแรงท้ังทางดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวาในอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนก็ยังมีโอกาสสําหรับการสรางขอไดเปรียบใหแกผูประกอบการ เนื่องจากมีปจจัยหลาย
ประการท่ีลูกคายังใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือสินคา    

ผูศึกษาจึงมีความสนใจทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสมเพ่ือรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มจาํนวน
ลูกคาใหม อีกท้ังเพื่อเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงครถยนตติดต้ัง 
เครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวดั 
เชียงใหม 
  
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค
รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 
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2.  ขอมูลท่ีไดสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาด ขยายสัดสวนทาง 
 การตลาดในการจัดจําหนาย รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา 
รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 
 
1.4 นิยามศัพท  
                                         ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ หมายถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต
บรรทุกน้ําเอนกประสงค    รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ไดแกสวนประสมการตลาด (4 P’s) ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด และปจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตท้ัง3 ประเภท ของหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานองคกร  
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลและปจจัยดานปจเจกบุคคล   

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม หมายถึง หนวยงานปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) 1 แหง เทศบาลนคร 
(ทน.) 1 แหง เทศบาลเมือง (ทม.) 2 แหง เทศบาลตําบล (ทต.) 53 แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) 154 แหง รวม 211 แหง (สวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสรางกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551) 

รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค หมายถึง รถยนตบรรทุกน้ําสามารถดับเพลิง รดน้ํา 
ตนไม รดน้ําถนน บริการน้ําใหชุมชนดวยปมน้ําแรงดันสูง มีแทนปนฉีดน้ํา ทอดูดน้ํา สายสงน้ําเพื่อ
ใชในการสนับสนุนปองกันอัคคีภัย หรือใชบริการสาธารณะประโยชนมีระบบสัญญาณไฟตางๆ
ครบถวน ตามกรมการขนสงทางบกกําหนด   

รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา หมายถึง รถยนตบรรทุกเททายติดต้ังเครน
กระเชาซอมไฟฟา กระเชาซอมไฟฟาไฟเบอรกลาส ทนแรงดันไมนอยกวา 6,500โวลตผานการ
ทดสอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

รถยนตบรรทุกขยะ หมายถึง รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ยกเททายไดดวยระบบไฮดรอ
ลิคตัวถังบรรทุกขยะสรางดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 3 มม.  พื้นตัวถังสรางดวยเหล็กหนาไม
นอยกวา 4.5 มม. 
 

 


