บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสิน ใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม และกรุงเทพมหานครในบทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิด และทฤษฎี
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจตางๆที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑโดยเริ่มจากการมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการจะผานเขาไปในกลองดํา
(Black Box) ในความรูสึกของผูบริโภค ซึ่งเปนความคิดการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติตางๆ
ของผูบริโภค แลวจึงเกิดการตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค (Buyer’s Purchase Decision) ดังนี้

สิ่งกระตุนจากภายนอก
สิ่งกระตุนทาง
การตลาด

สิ่งกระตุนจาก
ดานอื่น

-ผลิตภัณฑ

-เศรษฐกิจ

-ราคา

-เทคโนโลยี

-ชองทาง

ดานการ
ติดตอสื่อสาร
-การเมือง

จําหนาย
-การสงเสริม
การตลาด

กลองดํา
(Buyer’s Black Box)
คุณสมบัติ
ของผูซื้อ

กระบวนการ
ตัดสินใจ
ของผูซื้อ

การตอบสนองของผูซื้อ
-การเลือกผลิตภัณฑ
-การเลือกตรายี่หอ
-การเลือกผูขาย
-เวลาในการซื้อ
-ปริมาณในการซื้อ

แผนภาพที่ 1 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2539.การบริหารตลาดยุคใหม.กรุงเทพฯ.พัฒนศึกษา.
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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
จากกลองดํา (Black Box) ในแผนภาพที่ 1 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค สามารถจําแนก
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การแสวงหา
ขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การซื้อ 5) การประเมินหลังการซื้อ ดังนี้ (พัชรา ตันติประภา,
2548)
ปจจัยสวนบุคคล
-ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร
-รูปแบบการดําเนินชีวิต
ปจจัยดานสังคม
-บทบาทแลครอบครัว
-กลุมอางอิงและผูนําความคิด
-ชั้นทางสังคม
-วัฒนธรรมหลักและ
วัฒนธรรมยอย

ตระหนักถึงปญหา
การแสวงหาขอมูล
การประเมินทางเลือก
การซื้อ

ปจจัยดานจิตวิทยา
-การรับรู
-การจูงใจ
-การเรียนรู
-ทัศนคติ
-บุคคลิกภาพและแนวคิด
เกี่ยวกับตนเอง

การประเมินหลังการ
้
ความพอใจ

ความไม

แผนภาพที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา: ดัด แปลงมาจาก. พัชรา ตัน ติป ระภา. 2548. พฤติก รรมผู บ ริโ ภค. ในเอก บุ ญเจือ และ
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น, (บรรณาธิการ) หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 2. เชียงใหม: ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548.

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition)
เกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงความแตกตางระหวางสถานะที่ปรารถนาและสถานะที่
เปนจริง เชน อัมพร เปนนักศึกษาตองการเครื่องคิดเลขที่เชื่อถือไดเพื่อใชในการเรียนวิชาการเงิน
เมื่อเครื่องคิดเลขอันเกาของอัมพรเสีย เธอจึงตระหนักวามีความแตกตางระหวางสถานะที่ปรารถนา
(เครื่องคิดเลขที่เชื่อถือได) และสถานะที่แทจริง (เครื่องคิดเลขที่เสีย) ดังนั้นอัมพรจึงตัดสินใจซื้อ
เครื่องคิดเลขใหม
ในบางครั้งบุคคลจะมีปญหาหรือความตองการแตไมไดตระหนักถึง นักการตลาดอาจ
ใชพนักงานขาย การโฆษณาและบรรจุภัณ ฑ เพื่อชวยกระตุนการตระหนัก ถึงความตองการหรือ
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ปญหา เชน ศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัย อาจโฆษณาเครื่องคิดเลขในหนังสือพิมพอางแกวในชวง
เปดภาคเรียน นักศึกษาที่เห็นโฆษณาดังกลาวอาจตระหนักวาเขาตองการเครื่องคิดเลขสําหรับการ
เรียน
ขั้นที่ 2 การแสวงหาขอมูล (Information Search)
การแสวงหาขอมูลสามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ
1) การแสวงหาขอมูลภายใน (Internal Search) คือ การที่ผูซื้อคนหาขอมูลจากความ
ทรงจําของตนเองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑที่อาจชวยในการแกปญหา และหากผูซื้อนั้น
ไมสามารถหาขอมูลจากความทรงจําไดเพียงพอตอการตัดสินใจ เขาก็จะแสวงหาขอมูลภายนอก
เพิ่มเติม
2) การแสวงหาขอมูลภายนอก (External Search) ผูซื้อสามารถคนหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลภายนอก โดยแบงออกเปน 4 แหลงไดแก
ก. แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจ ัก
ข. แหลงพาณิชย (Commercial Source) ไดแก โฆษณา พนักงาน ตัวแทนขาย
บรรจุภัณฑ การจัดแสดงผลิตภัณฑ
ค. แหลงสาธารณะ (Public Source) ไดแก สื่อมวลชน องคก ารเกี่ย วกั บ
ผูบริโภค
ง. แหลงทดลอง (Experiment Source) ไดแก การจับตอง การพิจารณาตรวจ
ตรา การทดลองใชผลิตภัณฑของผูซื้อ
โดยที่แหลงบุคคลจะเปนแหลงที่ไดรับความเชื่อถือมากที่สุด จากการศึกษาผูบริโภค
พบวาการสื่อสารแบบปากตอปากจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวาการ
สื่อสารทางสื่อสิ่งพิมพ
การแสวงหาขอมูลจะทําใหผูบริโภคไดกลุมของตรายี่หอผลิตภัณฑที่ผูบริโภคถือเปน
ทางเลือกที่จ ะตัด สิน ใจซื้อ ซึ่งกลุมตรายี่หอนี้เราเรียกวา กลุมทางเลือกที่พิจ ารณา (Evoke Set)
ตัวอยางเชนกลุมทางเลือกที่พิจารณาของเครื่องคิดเลขจะประกอบดวยตรายี่หอตางๆ เชน Sharp,
Citizen, และ Casio เปนตน
ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation and Selection)
ในการประเมินผลิตภัณฑที่อยูในกลุมทางเลือกที่พิจารณา ผูบริโภคจะตั้งเกณฑที่ใช
ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ โดยเกณฑเหลานี้จะประกอบดวยลักษณะที่ผูบริโภคตองการ (หรือไม
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ตองการ) เชน ผูซื้อเครื่องคิดเลข อาจตองการเครื่องคิดเลขที่ใชพลังงานแสง หรือตองการเครื่องคิด
เลขที่มีหนาจอขนาดใหญ หรือมีปุมกดตัวเลขขนาดใหญ ผูบริโภคจะใหระดับความสําคัญตอเกณฑ
แตละขอ โดยที่ลัก ษณะบางอยางอาจมีค วามสําคัญมากกวาลัก ษณะอื่น ๆ ผูบริโ ภคจะใชเกณฑ
ดังกลาวในการจัดลําดับตรายี่หอ ตางๆในกลุมทางเลือกที่พิจารณา อยางไรก็ตาม ในบางครั้งการใช
เกณฑดังกลาวก็อาจทําใหผูบริโภคไมสามารถตัดสินใจเลือกตรายี่หอที่จะซื้อได ซึ่งถาเกิดเหตุการณ
เชนนี้ขึ้น ผูบริโภคก็ตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม
ถาการประเมินทางเลือกนําไปสูการไดตรายี่หอที่ผบู ริโภคเต็มใจที่จะซื้อ ผูบริโภคก็จะ
เขาสูขั้นตอนถัดไปในกระบวนการตัดสินใจอันไดแกการซื้อ
ขั้นที่ 4 การซื้อ (Purchase)
ในขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑหรือตรายี่หอที่จะซื้อ การเลือกจะขึ้นอยูกับผล
การพิจารณาที่ไดในขั้นตอนการประเมินและปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย การที่ผลิตภัณฑที่จําหนาย
อาจมีอิทธิพลตอตรายี่หอที่จะซื้อ เชน ถาตรายี่หอที่ไดรับการจัดอันดับสูงสุดในขั้นการประเมินไมมี
จําหนายผูบริโภคก็อาจเลือกตรายี่หอที่อยูในลําดับถัดมา
นอกจากนี้ผูบริโภคจะมีการเลือกผูขายดวย การตัดสินใจเลือกผูขายอาจมีผลกระทบ
ตอการเลือกผลิต ภัณฑใ นขั้น สุดทาย นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ยังมีการกําหนดถึงเงื่อนไขการขาย
ราคา การจัดสงสินคา สัญญาการซอมแซม การติดตั้ง และการใหสินเชื่อ และทายที่สุดจะมีการซื้อ
เกิดขึ้นจริงในขั้นนี้ เวนแตในกรณีที่ผูบริโภคยกเลิกกระบวนการตัดสินใจซื้อกอนจะถึงจุดนี้
ขั้นที่ 5 การประเมินหลังการซื้อ (Postpurchase Evaluation)
หลังการซื้อผูบริโภคจะเริ่มทําการประเมินผลิตภัณฑวาผลิตภัณฑสามารถทําหนาที่ได
ตามระดับที่คาดหวังไวหรือไม เกณฑตางๆ ที่ใชในขั้นประเมินทางเลือกถูกนํามาใชอีกครั้งในขั้นนี้
ผลที่ ไดใ นขั้น นี้อาจเปน ไดทั้งความพอใจ (Satisfaction) และความไมพอใจ (Dissatisfaction)
กลาวคือ ถาผลิตภัณฑทําหนาที่ไดตามระดับที่คาดหวังไวก็จะเกิดความพอใจ แตถาผลิตภัณฑทํา
หนาที่ไดต่ํากวาระดับที่คาดหวังไวก็จะเกิดความไมพอใจ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภคจะ
เปนสิ่งกําหนดการรองเรียน การสื่อสารไปยังผูซื้อรายอื่นๆ และการซื้อผลิตภัณฑซ้ําในอนาคต โดย
ผูบริโภคที่ไดรับประสบการณที่ดีเสมอจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งๆ ก็อาจมีการพัฒนาเกิด
ความซื่อสัตยในตรายี่หอ (Brand Loyalty) แตในหลายกรณีผูบริโภคมักจะบอกครอบครัว เพื่อน
และคนรูจักเกี่ยวกับประสบการณในการซื้อและการใชผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเมื่อประสบการณนั้น
เปนในดานลบ ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนตรายี่หอ (Brand Switching) ในที่สุด
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หลังการซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาแพง การประเมินหลังการซื้อจะนําไปสูสิ่งที่เรียกวา
ความสงสัยในใจ (Cognitive Dissonance) ซึ่งเกิดขึ้นในใจของผูบริโภควาตนเองไดตัดสินใจถูกตอง
หรือ ไม ใ นการซื้ อผลิต ภัณ ฑ นั้น มา เชน หลัง จากที่นั ก ศึ ก ษาไดซื้ อเครื่อ งคิ ด เลขที่มี ร าคาแพง
นักศึกษาคนนั้นเริ่มรูสึกผิดในการซื้อผลิตภัณฑนั้น หรือเริ่มสงสัยวาตนเองไดเลื อกตรายี่หอและ
คุณภาพที่ถูกตองหรือไม ความสงสัยในใจมักจะเกิดเมื่อบุคคลเพิ่งจะซื้อผลิตภัณฑราคาแพง ซึ่งเปน
ผลิต ภัณ ฑที่มีก ารทุมเทความพยายามในการซื้ อสูง และผลิต ภัณ ฑนั้น ขาดลัก ษณะบางอยางที่
ผลิตภัณฑของคูแขงที่ผูบริโภคไมไดซื้อมีอยู เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผูบริโภค ผูบริโภคจะพยายามคืน
ผลิตภัณฑนั้น หรือหาขอมูลดานบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นเพิ่มเติม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
แนวคิด สว นประสมการตลาด ประกอบดว ยปจ จัย ที่มีอิทธิ พลในการสรา งความ
ตองการในการซื้อผลิตภัณฑ โดยแบงออกเปน ผลิตภัณฑ, ราคา, การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ซึ่งสวนประสมทางการตลาดนี้เรียกวา 4’Ps (The four Ps of the Marketing Mix) ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ (สุวัชชา วิวัฒนชาติและคณะ, 2531)
ผลิตภัณฑ: เปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภค
ได ซึ่งผลิตภัณฑอาจมีคุณสมบัติที่จับตองไดและจับตองไมได กลาวคือเปนไดทั้งสินคาและบริการ
ราคา: เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการในรูปของเงินตรา
ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวกับวิธีการกําหนดเวลา, นโยบายและกลยุทธตางๆ ของผลิตภัณฑ
การจัดจําหนาย: เปนการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเริ่มตนไปสูผูบริโภคสุดทาย (End
User) โดยผานกลุมของสถาบันหรือบุคคลที่ทําหนาที่หรือกิจกรรมที่จะนําผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค
หรือผูใชสุดทาย (End User) ซึ่งพิจารณาลักษณะของชองทางการจัดจําหนาย ในรูปแบบตาง ๆ เชน
การจัดจําหนายผานคนกลาง และการจัดจําหนายโดยไมผานคนกลาง เปนตน
การสงเสริมการตลาด: เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนายและตลาดเปาหมาย
ของผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวหรือชักจูงใหเกิดทัศนะคติที่ดี และการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของผูจ ําหนาย
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ฉัต รชนก วอ งไว (2546) ศึก ษาเรื่องการประเมินผลการดําเนิน งานอุต สาหกรรม
สมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม การศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจาก ผูประกอบการสวน
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สมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม และผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมที่บริโภค
สมจากอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา
ในแตละปจจัยที่ผูบริโภคใหควมสําคัญมากที่สุดมีดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคคํานึงถึง
รสชาติข องสมสายน้ําผึ้ง ปจ จัยดานราคา ผูบริโภคคํานึงถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสม
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผู บริโภคคํานึงถึงสถานที่ ที่สะดวกในการซื้อ ปจ จัยดานการสงเสริม
การตลาด ผูบริโภคคํานึงถึงผูบริโภคสามารถชิมกอนซื้อได
วาสนา สิทธิรังสรรค (2547) ศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของผูประกอบการสวนสม
สายน้ําผึ้งในจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงกลยุทธการตลาดของผูประกอบการที่เขา
มาลงทุนทําสวนสมสายน้ําผึ้งในอําเภอไชยปราการ, อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
การศึกษาไดทําการเก็บขอมูล จากผูประกอบการสวนสม ในอําเภอไชยปราการ, อําเภอฝาง และ
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ทั้งหมด 40 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผล
การศึกษาพบวา ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการจะมีการคัดเกรดสมกอน และมีการตั้งชื่อยี่ห อสม
รวมทั้งติดสติกเกอรลงบนผลสม โดยผูประกอบการจะคํานึงถึงความหวานของสมเปนอันดับแรก
และอายุการเก็บเกี่ยวเปนอันดับรอง ดานราคา ผูประกอบการจะพิจารณาปริมาณความตองการสม
ในทองตลาดเปนหลัก ดานการจัดจําหนาย ผูประกอบการนิยมจัดจําหนายสมโดยผานคนกลางเปน
หลัก ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการนิยมใชปายผาในการโฆษณา และจัดงบประมาณ
ตามความสามารถที่จะจายได การจายคาตอบแทนนิยมจายคาตอบแทนในรูปแบบคาคอมมิชชั่น
รสรินทร คํามารุณ (2547) ศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อลําไยสด: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อลําไยสดของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร การศึกษาไดทําการเก็บ
ขอมูลจาก ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมและผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยกําหนดตัวอยาง 400 ตัวอยาง ใชวิธีสุมตามสะดวก
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ในขั้นการรับตระหนักถึงปญหา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม
จะซื้อลําไยก็ตอเมือ่ ตองการบริโภค ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะซื้อลําไย
เมื่อพบเห็น ในขั้นแสวงหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะคนหาขอมูลเรื่องความ
ปลอดภัยจากสารเคมีเมื่อจะซื้อลําไย ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะคนหา
ขอมูลเรื่องขนาดของผลเมื่อจะซื้อลําไย ในขั้นประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด
เชียงใหมจะใหความสําคัญในเรื่องรสชาติ ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะให
ความสําคัญในเรื่องขนาดของผล ในขั้นการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะไดรับ
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อิทธิพลจากเพื่อนและผูขายในการตัดสินใจซื้อมากกวาที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร
ในขั้นการประเมินหลังการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมมีความพอใจ และแนะนําให
บุคคลอื่น ซื้อลําไย ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครคอนขางพอใจ และอาจจะ
แนะนําใหผูอื่นซื้อลําไย
จาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภค
ในการเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
การศึกษาไดเก็บขอมูลจาก ผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 150 ตัวอยาง และผูบริโภคที่มา
จากตางจังหวัด 150 ตัวอยาง รวม 300 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตามสะดวก ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่อง รสชาติ ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญใน
เรื่องการมีปายราคาที่ชัดเจน ปจ จัยดานสถานที่ผูบริโ ภคใหค วามสําคัญ ในเรื่องการมีที่จ อดรถ
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานหรือผูจําหนายมี
อัธยาศัยดี สําหรับปญหาจากการเลือกซื้อสมสายน้ําผึ้ง พบวา ปจ จัยดานผลิตภัณ ฑ ผู บริโภคให
ความสําคัญในเรื่องสมสายน้ําผึ้งที่จําหนายไมสด ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่อง
ราคาขายไมเทากันในแหลงตางๆ ปจจัยดานสถานที่ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องที่จอดรถไม
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานหรือผูจําหนายมี
อัธยาศัยไมดี

