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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ คือ แนวคิดเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ 
แนวคิดการใหบริการ ทฤษฎีอุปสงค (demand theory) ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4 P s) รวมถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
2.1 แนวคิดเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ 

 จริยธรรมเปนระบบพฤติกรรมและเจตคติของมนุษยซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานชวยใหสังคม
มีความสงบเรียบรอย ชวยใหองคการธุรกิจกาวไปสูการพัฒนาอยางมีระบบ จริยธรรมเปนส่ิงท่ีมีอยูแลว
ในตัวมนุษยโดยธรรมชาติ ดังนั้น เพียงนําออกมาใชก็เปนคนท่ีมีคุณธรรมแลว การเรียนรูจริยธรรม 
ก็เชนกัน เปนการเก็บจากประสบการณและสภาพแวดลอมรอบตัว การพัฒนาจริยธรรมจึงไมใชเร่ิมจาก
สภาวะวางเปลาไรจริยธรรม ไดแบงแนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไวดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 2.1.2 ท่ีมาของจริยธรรมและการเกิดจริยธรรม 
 2.1.3 ขอบเขตของจริยธรรมทางธุรกิจ 
 2.1.4 ความสําคัญและคุณคาของจริยธรรมธุรกิจ 
 

2.1.1 ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของจริยธรรมวา 

หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
  พระเมธีธรรมาภรณ กลาววา จริยธรรม คือ หลักแหงความประพฤติ หรือ

แนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพื่อประโยชนสุข
ของตนเองและสวนรวม (สุภาพร พิศาลบุตร, 2548) 

 สุภาพร พิศาลบุตร (2548) กลาวโดยสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง การปรับ
พฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติท่ีถูกตองหรือดีงาม 
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 บรรยงค โตจินดา (2545) ใหความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจวา หมายถึง การใช
ศีลและกฎเกณฑตางๆ ทางจริยธรรมเพ่ือตรวจสอบและแกไขปญหาทางศีลธรรมในการประกอบ
ธุรกรรมวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 

 ธนิษฎชัย นาคะสุวรรณ (2543) ใหความหมายของจริยธรรมวา คือ คุณสมบัติท่ีคน
ประพฤติได จะเกิดความงดงามหรือความสงางามในสายตาผูอ่ืน อันเปนคุณสมบัติสะทอนออกไป
ในรูปของความงดงามในจิตใจ วาจา และพฤติกรรม ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูล
จากผูอ่ืนไดโดยงายและดวยความเต็มใจ 

 บรรยงค โตจินดา (2545) ไดกลาวเอาไววา จริยธรรมของธุรกิจ ประกอบดวย
หลักการศีลธรรม และมาตรฐานของความถูกตองดีงาม นําไปสูพฤติกรรมดําเนินธุรกิจอยางสงางามใน
โลกธุรกิจไดเปนอยางดี 

 ธิติภพ ชยธวัช (2547) ไดใหความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจวา หมายถึง การนํา
หลักจริยธรรมมาประยุกตใชกับธุรกิจ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม อยูใน
แนวทางของศีลธรรม หรือหมายถึง หลักและมาตรฐานทางศีลธรรมท่ีช้ีนําพฤติกรรมในโลกธุรกิจ
เพื่อการตัดสินใจของแตละบุคคลภายในองคกร ภายใตขอขัดแยงระหวางวัตถุประสงคขององคกร
และคานิยมท่ีถูกตองตามจริยธรรม 

 สรุปไดวาหลักจริยธรรมทางดานธุรกิจก็เหมือนกับหลักจริยธรรมท่ัวไป เชน ความไม
ซ่ือสัตยถือวาเปนส่ิงท่ีไมมีจริยธรรมและศีลธรรม เชนเดียวกันถาการดําเนินธุรกิจไมมีความซ่ือสัตย
ตอผูท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน หรือคูแขงขัน ก็ถือวาเปนพฤติกรรมท่ีไมมี
จริยธรรมทางธุรกิจ การปองกันคนอ่ืนจากอันตรายถือวาเปนส่ิงท่ีมีจริยธรรม เชนเดียวกันกับการท่ี
บริษัทเรียกคืนสินคาท่ีคิดวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน เราถือวาเปนการกระทําท่ีมี
จริยธรรมทางธุรกิจ ในขณะท่ีบุคคลมีจริยธรรมประจําใจ องคกรธุรกิจก็ตองมีหลักจริยธรรมทาง
ธุรกิจขององคกรดวย เชนกัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางถูกตองและเปน
ธรรมตอสังคม 
 
 2.1.2 ท่ีมาของจริยธรรมและการเกิดจริยธรรม 
     จริยธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยกําหนดข้ึนมาหามิไดติดตัวมาแตกําเนิดไป โดยมี
จิตแพทยชาวออสเตรีย ช่ือ ซิกมันด ฟรอย (Sigmund Freud) กลาววา มนุษยเกิดมาพรอมกับสันดาน
ดิบ คือ พฤติกรรมท่ีอิสระ ไมไดขัดเกลา เปนธรรมชาติ อยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบ สะดวกสบาย
อยางไร ก็ทําอยางนั้น พฤติกรรมตางๆ นี้ ถาหากอยูคนเดียวไมมีใครไดรับผลกระทบก็ไมเปนไร แต
มนุษยเปนสัตวสังคม (social animal) ตองอยูรวมกันเปนสังคม อยูกับคนอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก 
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พฤติกรรมบางอยางอาจไมสบอารมณของคนอ่ืนๆ ในสังคม มนุษยจึงพรอมใจรวมกันต้ังเปน
กฎเกณฑจัดระเบียบสังคมข้ึน เรียก (superego) ซูเปอรอีโก เปนปทัสถานของสังคม (socialnorm : 
บรรทัดฐานสังคม) เปนวินัย ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม จรรยา มารยาท ฯลฯ เปนการกระทําท่ีสังคม
ปรารถนา ถือเปนกริยาท่ีดี สังคมยอมรับ ส่ิงเหลานี้สังคมกําหนดและคิดข้ึนมาเอง ภายหลัง เพื่อความ
สันติสุขของสังคม เปนการกําหนดกรอบของสังคม 

พฤติกรรมดับดั้งเดิม (Id) 
           จริตกริยาท่ีปรุงแตงแลวตามสังคมปรารถนา (Ego) 
 กฎ ศีล ธรรม (Superego) 

 ถาไดดัดจริตกริยา หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมธรรมชาติใหเปนไปตามท่ีสังคมกําหนด คือ 
ทํา Id ใหเปนไปตาม Superego จะบังเกิดเปน Ego คือ เปนคนมีจรรยา มารยาท จริยธรรม นิยมยกยอง 
วาเปนคนดี 

พฤติกรรมดับดั้งเดิม + กฎ ศีล ธรรม        จริตกริยาท่ีปรุงแตงแลวตามสังคมปรารถนา 

เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนหมูเหลา มีเผาพันธุ จึงตองกําหนดแนวปฏิบัติตอกันข้ึน  
ใครปฏิบัติถูกตองตามระเบียบก็ถือวาเปนผูมีจริยธรรม ยิ่งสังคมมีขนาดใหญข้ึน ยิ่งมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกันมากข้ึน จริยธรรมก็ยิ่งพัฒนามากข้ึน จนกระท่ังปจจุบันมีธุรกิจหลากหลายเกิดข้ึนมา
สนองความตองการของสังคม มนุษยก็มีความตองการจริยธรรมในทางธุรกิจ จึงตองมีจริยธรรม 
ทางธุรกิจเพื่อความสมดุลระหวางธุรกิจและสังคม 
 การเกิดจริยธรรม อาจแบงลําดับช้ันได 4 ช้ัน คือ 
 1. การเลียนแบบ เปนกระบวนการใตจิตสํานึก มีความสําคัญมากสําหรับบุคคล 
ในองคการ ในอันท่ีจะพัฒนาตน โดยเลียนแบบพฤติกรรมของผูอาวุโส บุคลากรเกา หรือตัว
ผูบริหารทุกระดับ บุคคลเหลานี้ตองประพฤติตนเปนตัวอยาง เปนแบบอยาง ดังนั้นผูบริหารตองทําตน
เปนคนมีจริยธรรมสูงเม่ือใกลชิดกับลูกนอง 
 2. การแนะนําส่ังสอนจากผูใหญ ครู พระ ญาติ พอ แม ส่ือมวลชน เจาหนาท่ีรัฐบาล
ท้ังโดยตรงและทางออม ใหดูดซึมทางอารมณ การเรียนรู และเจตคติ การสอนแบบใหรูตัว 
(Conscious) ผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะพอท่ีจะใชเหตุผลและการวิเคราะห อาจขัดขืนและไมเช่ือคําแนะนํา 
แตการซึมซับจากส่ิงแวดลอมท่ัวๆ ไป อาจวิเคราะหจนเกิดจริยธรรมดวยตนเองโดยอัตโนมัติ ซ่ึงถือวา
เปนอุดมการณทางจริยธรรมข้ันสูงสุด 
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 3. การลอกเลียนแบบจากบุคคลท่ีรัก ศรัทธา ชอบ คล่ังไคล เชน ช่ืนชอบดารา วีระบุรุษ  
ฮีโร ก็จะลอกเลียนแบบบุคลิกภาพ จริยธรรม เด็กเรียนจากผูใหญท่ีเขานับถือ ฉะนั้น ผูบริหารหรือ
ผูใหญในองคการธุรกิจมีบุคลิกภาพทางจริยธรรมเปนท่ีนาศรัทธาก็อาจเปนแบบท่ีดีแกเจาหนาท่ี
พนักงาน 
 4. การสรางจริยธรรมของตนเอง โดยสรางมาจากการปรับตนเองในสภาพธรรมชาติ 
กับตนเองในสภาพท่ีมีจริยธรรมเขาดวยกัน การปรับจริยธรรมน้ีมักจะเกิดเม่ือเปล่ียนมาอยูใน
ส่ิงแวดลอม คานิยมใหม ทําใหละท้ิงจริยธรรมและคานิยมเกากอน พัฒนาอุปนิสัย ปรับปรุงรูปแบบ
จริยธรรมของมนุษย ซ่ึงในกระบวนการน้ัน มนุษยพิจารณาตนเองใน 3 ประเด็น คือ ตัวเราท่ีเรารูจัก 
ตัวเราท่ีคนอ่ืนรูจัก และตัวเราในอุดมคติ ภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองเหลานี้จะไดรับอิทธิพลจาก 
ผูอาวุโสกวา ผูมีชาติวุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิสูงกวา มียศตําแหนง หนาท่ีการงานสูงกวา เชน ครู อาจารย 
พอ แม ญาติผูใหญ ขาราชการผูใหญ นักบวช หัวหนา นายจาง เพื่อนสนิท และอิทธิพลของกลุม
สังคม 
 จะเห็นไดวาจากการพัฒนาจริยธรรม 4 ข้ันตอนนี้ จริยธรรมของมนุษยมิไดอยูในภาวะ
สถิตนิ่ง แตสามารถเปล่ียนแปลงไปไดตามความเหมาะสมของสถานการณ 
 
 2.1.3  ขอบเขตของจริยธรรมทางธุรกิจ 
  การกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ โดยสวนใหญจะกําหนดโดยใชหลักผูท่ีเกี่ยวของ
หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder principle) โดยผูประกอบธุรกิจควรมีจริยธรรมตอผูมีสวนได
สวนเสียกลุมตางๆ คือ เจาของหรือผูลงทุน ลูกจาง ลูกคา ซัพพลายเออร คูแขง และสังคม ซ่ึงผูท่ี
เกี่ยวของตางๆ ดังกลาวตางมีความหวังตอธุรกิจท่ีแตกตางกัน ดังนี้ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2548: 169) 
 

 
 

 
-  เจาของผูถือหุน   -  ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยไดผลกําไร 
         ในรูปเงินปนผล ในอัตราท่ีพอใจ 
-  ผูบริหาร  -  ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนท่ีคุมกับ 
      ความสามารถในการบริหารงาน 
-  ลูกจาง  -  ไดรับเงินเดือนหรืออัตราคาจางท่ีพอใจ   
      มีความกาวหนาและมีสถานภาพในการทํางานท่ีดี 

ผูมีสวนเกี่ยวของ ความคาดหวังตอองคกรธุรกิจ 
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-  ลูกคา ผูบริโภค -  ไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพคุมกับราคา    
      ไดรับความพึงพอใจจากการใชสินคา 
-  เจาของปจจัยการผลิตหรือผูลงทุน -  ไดรับผลตอบแทนในการจําหนายปจจัยการผลิต 
      หรือวัตถุดิบท่ีเปนธรรม 
-  คูแขงขัน  -  มีการแขงขันในลักษณะท่ีเปนธรรมและเสมอภาค 
      เปนเพื่อนรวมอาชีพท่ีดีตอกัน 
-  ประชาชนหรือชุมชน -  เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไมทําใหสภาวะแวดลอม 

    เสียหายในทุกๆ ดานใหความรวมมือในกิจกรรมของ 
    ชุมชนเปนผูนําสังคมในส่ิงท่ีถูกตองดีงาม 

-  องคกรภาครัฐ -  ชําระภาษีครบถวนและตรงเวลา 
 
  2.1.4  ความสําคัญและคุณคาของจริยธรรมธุรกิจ 
 ธุรกิจมีความสัมพันธเกี่ยวของกับจริยธรรม ธุรกิจไมเพียงแตตองปฏิบัติตาม
กฎหมายเทานั้น แตตองทําตามจริยธรรมดวย การตัดสินคาทางจริยธรรม เปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินธุรกิจและสังคมกําหนดใหธุรกิจตองมีความรับผิดชอบทางจริยธรรม ถาปราศจากความ
เช่ือถือทางจริยธรรมแลว ธุรกิจก็จะดําเนินการไปไมได หากธุรกิจใดประกอบการดวยจริยธรรมยอม
เปนท่ียอมรับเช่ือถือได และมีความไดเปรียบเชิงธุรกิจ ซ่ึงหากประเมินประโยชนของจริยธรรมตอ
องคกรธุรกิจแลว สามารถจําแนกไดดังนี้ (พรนพ พุกกะพันธ, 2545) 
   1). จริยธรรมกอใหเกิดความเช่ือถือ (credit) โดยท่ีธรรมชาติของความเช่ือถือจะ
เกิดข้ึนจากความซ่ือสัตยในการประกอบธุรกิจ หากดําเนินไปอยางมีจริยธรรมดวยความซ่ือสัตยแลว  
ยอมไดรับความเช่ือถือและไดมาซ่ึงเครดิตทางการคา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 
ท้ังในดานการลงทุนและการตลาด 
  2). จริยธรรมกอใหเกิดความทุมเท (devotion) จริยธรรมกอใหเกิดความทุมเท
ของคนทํางาน อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพอันทรงคุณภาพ (Qualitative Efficiency) ตอการผลิตท่ีเต็ม
กําลัง หากธุรกิจใดประกอบการดวยความมีจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางมีมนุษยธรรม
และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องแลว ยอมเปนท่ีรักและผูกพันของพนักงาน ทําใหพนักงานยอมทุมเท
ความสามารถในการผลิตหรือการบริการอยางเต็มกําลัง และนํามาซ่ึงผลการผลิตหรือบริการที่ดี 
  3). จริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดี (good image) ภาพลักษณท่ีดีมีผลตอ
ตําแหนงทางการคาของธุรกิจ (positioning) และมีผลตอความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและ
บริการของธุรกิจ (brand royalty) และภาพลักษณทางการคาท่ีดียอมมีผลโดยตรงตอการกําหนด



 10

ราคา (pricing) นอกจากนั้นความภักดีตอสินคาและบริการยังมีผลโดยตรงตอยอดขาย (sale volume) 
และยอดขายจะนํามาซ่ึงกําไรในการทําธุรกิจ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา จริยธรรมทางธุรกิจคือท่ีมา
แหงความรํ่ารวย 
  4). จริยธรรมกอใหเกิดการลดหยอนทางกฎหมาย ธุรกิจใดท่ีมีประวัติจริยธรรมท่ีดี
งาม เม่ือพลาดพล้ังไปมีคดีความกับบุคคลอ่ืนก็ดีหรือกับรัฐก็ดี ยอมไดรับขอลดหยอนในบทลงโทษ
ตามโทษานุโทษท่ีบัญญัติไวตามกฎหมายของแตละสังคม 
  5). จริยธรรมกอใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข เม่ือทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ 
ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูรวมงานในบริษัท คูคา ผูบริโภค และสังคม ตางก็มีจริยธรรมท่ีดีตอกัน ยอมเปน
การสรางสัมพันธอันดีและอบอุนข้ึน ทุกฝายจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความสบายใจและไมมีปญหา
บาดหมางใจกันเกิดข้ึน หรือหากมีบางโดยอุบัติเหตุ ก็จะแกไขไดโดยงาย การทํางานอยางมี
จริยธรรมตอตนเองและตอกันและกัน จึงเปนชีวิตการทํางานท่ีเปนความสุข ปราศจากความเครียดใดๆ 
นอกจากความเครียดจากการแบกความเส่ียงในอัตราสูงของธุรกิจประเภทน้ันเอง และแมจะมี
ความเครียดจากภาระเส่ียงบาง จริยธรรมในการปฏิบัติงานจะชวยผอนคลายและลดความเครียด 
ไปไดมากทีเดียว 
  สรุปไดวาจริยธรรมเปนเสมือนตนกําเนิดของความรับผิดชอบตอสังคม เพราะหาก
องคกรธุรกิจมิไดมีความตระหนักถึงจริยธรรมแลวนั้น แนวทางหรือนโยบายเพ่ือสังคมก็ไมสามารถ
ท่ีจะเกิดข้ึนมาไดเชนกัน ในเร่ืองของจริยธรรมทางธุรกิจนั้นมีความเกี่ยวของกับหลายฝาย ซ่ึงก็รวม
ไปถึงจริยธรรมท่ีองคกรธุรกิจพึงมีตอผูบริโภคดวย เพราะส่ิงท่ีผูบริโภคตองการไดรับจากองคกร
ธุรกิจก็คือ การไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพคุมกับราคา ไดรับความพึงพอใจจากการใชสินคา 
ดังนั้นเพื่อท่ีใหทุกฝายในสังคมอยูรวมกันไดอยางปกติสุขและเปนไปตามหลักจริยธรรม องคกร
ธุรกิจหรือผูผลิตสินคาจึงตองมีสวนในการรักษาสิทธิประโยชนของผูบริโภคดวยเชนกัน  
 
2.2 แนวคิดการใหบริการ 
  ปรัชญา  เวสารัชช (2537) กลาววา การใหบริการของรัฐ จะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ดวย 
  1. การใหบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจแกสมาชิกสังคม ความพึงพอใจเปนส่ิงท่ีวัดไดยาก
หรือไดคําจํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวางๆ ถึงองคประกอบท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจ
ไดดังนี้ 
   1.1 ใหบริการที่เทาเทียมกันแกสมาชิกในสังคม 
  1.2 ใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม  เชน  บริการดับเพลิง  บริการชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวม 
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1.3 ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณมากนอย คือ ใหบริการไมมากหรือนอยไป 
1.4 ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

  2. การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน เปนคานิยมพื้นฐานสําหรับการ
บริการในสังคมประชาธิปไตย จะตองทําหนาท่ีภายใตการช้ีนําทางการเมืองจากตัวแทนของ
ประชาชน และตองใหบริการท่ีมีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชน ตองมีความยืดหยุนท่ีจะ
ปรับเปล่ียนลักษณะงาน หรือการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่เปล่ียนแปลงไดมาก
ท่ีสุด 
  รัชยา กุลวานิชไชยนันท (2535) กลาววา หลักการบริการที่ดีตองประกอบดวย  
  1. ความเช่ือถือได ประกอบดวย 
   1.1 ความสม่ําเสมอ 
   1.2 ความพรอมท่ีจะใหบริการและการอุทิศเวลา 
  2. การตอบสนอง ประกอบดวย 
   2.1 ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 
   2.2 ความพรอมท่ีจะใหบริการและการอุทิศเวลา 
   2.3 ความตอเนื่องในการติดตอ 
   2.4 ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 
  3. ความสามารถ ประกอบดวย 
   3.1 ความสามารถในการบริการ 
   3.2 ความสามารถในการส่ือสาร 
   3.3 ความสามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ  
  4. การเขาถึงบริการ ประกอบดวย 
  4.1 ผูใชบริการเขาใชบริการหรือรับบริการไดสะดวก ระบบข้ันตอนไมควร
มากมายซับซอนเกินไป 
  4.2 ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย 
  4.3 เวลาท่ีใหบริการเปนเวลาท่ีสะดวกสําหรับผูใชบริการ อยูในสถานท่ีท่ี
ผูใชบริการติดตอสะดวก 
  5. ความสุภาพออนโยน ประกอบดวย 
  5.1 การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 
  5.2 การใหการตอนรับท่ีเหมาะสม 
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  5.3 ผูใหบริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
  6. การส่ือสาร ประกอบดวย 
   6.1 มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
   6.2 มีการอธิบายข้ันตอนการใหบริการ 
  7. ความซ่ือสัตย 
  8. ความม่ันคง ไดแก ความปลอดภัยทางกายภาพ 
  9. ความเขาใจ ประกอบดวย 
   9.1 การเรียนรูผูใชบริการ 
   9.2 การใหคําแนะนําและการเอาใจใสผูใชบริการ 
   9.3 การใหความสนใจตอผูใชบริการ 
  10. การสรางส่ิงท่ีจับตองได ประกอบดวย 
   10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ใหพรอมสําหรับใหบริการ  
   10.2 การเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
   10.3 การจัดสถานท่ีท่ีใหบริการอยางสะอาดสวยงาม 

 กลาวโดยสรุปแลว ในดานการใหบริการขององคกรตางๆ นั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพื่อท่ีจะตอบสนองใหผูเขาใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการ
ใหบริการ โดยใหการบริการเปนไปตามหลักการบริการที่ดี ไมวาจะเปนการสรางความนาเช่ือถือ 
ความสามารถในการส่ือสารกับผูรับบริการ การใหบริการที่สะดวกและท่ัวถึงมีข้ันตอนท่ีไมซับซอน
จนเกินไป รวมท้ังใชเวลานอย และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การใหบริการดวยความซ่ือสัตย รวมถึง
คํานึงถึงความปลอดภัยจากการใชบริการดวย  

 จากหลักการบริการที่ดีดานตางๆ นี้เปนสวนหนึ่งท่ีผูบริหารหรือผูประกอบธุรกิจ
สามารถที่จะนํามาใช เพื่อเปนการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคที่ใชบริการจากกิจการท้ังยังเปน
การชวยเหลือเกื้อกูลใหสังคมและชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

 ในท่ีนี้แนวคิดเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและแนวคิดการใหบริการท่ีดี หมายถึง การที่
ผูประกอบการจําหนายรถยนตใชแลวมีความตระหนักและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดแก 

- การใหขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับรถยนต 
ใชแลวหรือบริการ 

- อิสระในการเลือกหารถยนตใชแลวหรือบริการ 
- ความปลอดภัยจากการใชรถยนตใชแลวหรือบริการ 
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- ความเปนธรรมในการทําสัญญา 
- ไดรับการพิจารณาและชดใชความเสียหาย 
 

2.3 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) 
 อุปสงคตอสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง ปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ ณ ระดับราคาตางๆ กันของสินคาหรือบริการชนิดนั้นๆ ในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด โดยความตองการซ้ือนั้นผูบริโภคจะตองมีอํานาจซ้ือดวย (purchasing power) กลาวคือ 
ผูบริโภคจะตองมีเงินเพียงพอและมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ (ability and willingness) สินคาหรือบริการ
นั้นๆ  เชน  นายเอตองการซ้ือบาน  และนายเอมี เ งินเพียงพอท่ีจะสามารถซ้ือบานนั้นได  
ในกรณีนี้จะถือเปนอุปสงคท่ีสัมฤทธ์ิผล (effective demand) แตถานายเอตองการซ้ือบานแตไมมีเงิน
เพียงพอท่ีจะจายเปนคาบาน ความตองการที่ปราศจากอํานาจซ้ือเชนนี้ ไมถือวาเปนอุปสงคเปนเพียง
ความตองการโดยท่ัวไป (want) เทานั้น 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือหรือปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค  
มีดังนี้ 
 1. ราคาสินคาชนิดนั้น เม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะลดลง แตถาราคาสินคา
ลดลง ปริมาณซ้ือจะมากข้ึน 

 2. ราคาสินคาอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยสามารถแบงสินคาไดเปน 2 ชนิด คือ 
ก. สินคาท่ีใชทดแทนกัน (substitution goods) เชน เนื้อหมูกับเนื้อปลา เปนตน 

การที่ผูบริโภคจะซ้ือสินคาชนิดใดมากนอยเพียงใด จะตองพิจารณาถึงราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย 
เชน ถาราคาเนื้อหมูสูงข้ึนในขณะท่ีราคาเนื้อปลาคงเดิม ผูบริโภคจะซ้ือเนื้อหมูลดลงแลวหันไปซ้ือ
เนื้อปลาเพ่ิมข้ึน จึงกลาวไดวา เม่ือราคาสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึน จะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่ง 
ท่ีใชแทนกัน ไดเพิ่มข้ึนดวยแตถาราคาสินคาชนิดหนึ่งลดลง จะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่ง
ท่ีใชแทนกันไดลดลงดวย ดังนั้น ความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือของสินคาตางชนิดท่ีใช
ทดแทนกันจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ข. สินคาท่ีใชประกอบกันหรือใชรวมกัน (complementary goods) เชน รถยนต
กับน้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน หากราคารถยนตแพงข้ึน นอกจากจะทําใหปริมาณซ้ือรถยนตลดลงแลว 
ปริมาณความตองการซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงก็ลดลงดวย ท้ังๆ ท่ีราคาน้ํามันเช้ือเพลิงไมเปล่ียนแปลง 
ดังนั้น ความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือของสินคาตางชนิดท่ีใชประกอบกัน จะเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม 
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 3. รายไดของผูบริโภค เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการกําหนดอุปสงค การพิจารณา
ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณความตองการซ้ือสินคาสามารถแบงสินคาออกเปน 
2 ชนิด คือ 
  ก. สินคาปกติ (normal goods) ปริมาณซ้ือสินคาปกติท่ัวไปจะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับระดับรายไดของผูบริโภค กลาวคือ ถาผูบริโภคมีรายไดมาก ความตองการซ้ือสินคาปกติ
จะเพิ่มข้ึน แตถาผูบริโภคมีรายไดลดลง ความตองการซ้ือสินคาปกติจะลดลงดวย 
  ข. สินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) สินคาบางชนิดเปนสินคาดอยคุณภาพ 
ในสายตาของผูบริโภค ปริมาณซ้ือสินคาประเภทนี้จะมีความสัมพันธตรงกันขามกับระดับรายได
ของผูบริโภค กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพิ่มข้ึน อุปสงคในสินคาประเภทนี้ลดลง แตถา
ผูบริโภคมีรายไดลดลง อุปสงคในสินคาประเภทน้ีจะเพิ่มข้ึนตัวอยางของสินคาเหลานี้ เชน สินคา
ลอกเลียนแบบ น้ําดื่มราคาถูก เปนตน 
 4. รสนิยมของผูบริโภค รสนิยมถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดอุปสงค รสนิยมของบุคคล
ท่ัวไปจะมีลักษณะแตกตางกันตามอายุ อาชีพ ขนบธรรมเนียม เปนตน โดยปกติรสนิยมในสินคา
ชนิดตางๆ จะเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยและกาลเวลา รสนิยมของสินคาบางชนิดเปล่ียนแปลงไดงาย 
เชน รถยนต ภาพยนตร ธุรกิจแฟช่ัน เปนตน ดังนั้นถาราคาสินคาชนิดใดอยูในสมัยนิยม อุปสงค 
ในสินคานั้นจะเพิ่มข้ึน แตถาสินคาชนิดใดลาสมัย อุปสงคในสินคาชนิดนั้นจะลดลง 
 5. จํานวนประชากร โดยท่ัวไปเม่ือประชากรของสังคมหรือของประเทศมีจํานวน
มากข้ึน ความตองการในสินคาและบริการจะเพิ่มข้ึนดวย แตประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะตองมีอํานาจซ้ือ
เพิ่มข้ึนดวย จึงจะกอใหเกิดอุปสงคในสินคาเพิ่มข้ึน 
 
2.4 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P s) 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัท 
ใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน และคณะ, 2541)  
  1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา 
จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  
   ระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (five product level) เปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีจะ
สรางคุณคาสําหรับลูกคา ประกอบไปดวย 
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   1.1 ประโยชนหลัก (core benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑท่ี
ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง เชน น้ําดื่ม มีประโยชนหลักคือเปนเคร่ืองดื่มสําหรับการ
บริโภคเพื่อแกกระหาย 
   1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (tangible product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีผูบริโภค
สามารถสัมผัสหรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณข้ึนหรือเชิญชวนใหใช
ยิ่งข้ึน ประกอบดวย 
    (1) คุณภาพ (quality) เปนระดับการทํางานพื้นฐานของผลิตภัณฑ  เชน  
มีรสชาติดี สะอาด ปลอดภัย ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

 (2) รูปรางลักษณะ (feature) เปนลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได 
เชน รูปราง การบรรจุภัณฑ 

 (3) การบรรจุภัณฑ (packaging) เปนกิจกรรมในการออกแบบและผลิต
ภาชนะบรรจุหรือส่ิงหอหุมสินคา มีความสําคัญทางการตลาด คือ 

  ก) ใชบรรจุและปองกันผลิตภัณฑไมใหเกิดความเสียหายไดงาย 
  ข) เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน  เชน  การเปดใช  การถือ  การจับ  

การเคล่ือนยาย 
  ค) เพื่อเปนการติดตอส่ือสารไปยังผูบริโภค คือ เปนการนําขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับตัวสินคาไปยังผูบริโภค โดยระบุถึงตราสินคาหรือยี่หอ น้ําหนักบรรจุมาตรฐาน
แหลงผลิต ช่ือผูผลิต เปนตน 

  ง) บรรจุภัณฑ ท่ีออกแบบดีจะชวยให ผูบริโภครูจักและทราบถึง
ภาพพจนของบริษัทและตรายี่หอ 

  จ) เปนกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การทําบรรจุภัณฑใหแปลก
ใหมหรือมีประโยชนใชสอยท่ีดีข้ึนกวาเดิม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
เฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน จะทําใหเจาของสินคาไดเปรียบคูแขงขันและชวยใหเกิดการรับรูในทันที 

 (4) ตรายี่หอ (brand) คือ ช่ือสัญลักษณ เคร่ืองหมายรูปแบบอยางใดอยางหน่ึง 
หรือท้ังหมดรวมกัน ท่ีใชในการบงบอกวาสินคาและบริการหนึ่งๆ เปนของใครและใชในการบอกถึง
ความแตกตางระหวางสินคาและบริการของผูผลิตหนึ่งจากผูผลิตอ่ืนๆ ท่ีเปนคูแขงขันตรายี่หอควรมี
ลักษณะงายตอการจดจํา งายตอการออกเสียง มีลักษณะเฉพาะของตัวเองสามารถแยกผลิตภัณฑ 
จากสินคาอ่ืนอยางเห็นไดชัด 
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 1.3 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (expected product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขท่ีผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซ้ือสินคา เชน ความสะอาด ความอรอย 
และเกิดความคิดวาเปนคนทันสมัย เปนตน 

 1.4 ผลิตภัณฑควบ (augmented product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติมหรือ
บริการที่ผูซ้ือจะไดรับควบคูกับการซ้ือสินคา ประกอบดวย บริการกอนและหลังการขาย เชน การให
คําแนะนําแกลูกคา การใหลูกคาไดทดลองใชสินคา การสงมอบสินคา การใหเครดิต เปนตน 
  1.5 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (potential product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือสนองความตองการของลูกคาในอนาคต เชน 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหผูบริโภคไดเลือกหลากหลายมากข้ึน 
  2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (cost) ของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (value) ผลิตภัณฑกับราคา (price) ของผลิตภัณฑนั้น  
ถาคุณคาสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นราคาของสินคาและบริการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ตอผูผลิตและผูบริโภค เนื่องจาก 
  2.1 ราคาเปนตนทุนในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ผูบริโภคมักจะ
คํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับจากการใชสินคาและบริการนั้น และจะพยายามใหเงินแตละบาทท่ีจายไป
คุมคามากท่ีสุด ราคาเปนตนทุนท่ีผูบริโภคแตเปนรายไดของผูผลิต ผูผลิตท่ีตองการรายไดและกําไร
สูงจึงมักต้ังราคาสูง แตอาจไมไดกําไรสูงเสมอไป 
  2.2 ราคาเปนตัวกําหนดปริมาณการซ้ือขายสินคาและบริการ หากกําหนดราคาสูง
เกินไป จะทําใหมีผูตองการสินคาและบริการน้ันนอย ซ่ึงอาจสงผลใหธุรกิจมีรายไดนอย การกําหนด
ราคาตํ่าจึงอาจดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมากกวา และทําใหธุรกิจมีรายไดและผลกําไรสูงกวา 
  2.3 ราคาเปนหนึ่งในบรรดาตัวแปรตางๆ ท่ีสําคัญท่ีผูบริโภคใชในกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการตางๆ โดยเฉพาะสินคาประเภทสะดวกซ้ือ สินคาเลือกซ้ือ และสินคาท่ีมี
สินคาอีกทดแทนได ราคาท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากในชวงการตัดสินใจซ้ือ คือ ราคา
เปรียบเทียบ (relative price) ดังนั้น ราคาท่ีจะชนะใจผูซ้ือจึงเปนราคากับเง่ือนไขตางๆ ท่ีดึงดูดความ
สนใจ ผูขายจึงจําเปนตองใชกลยุทธราคาควบคูไปกับกลยุทธดานอ่ืนๆ ดวย 
  2.4 ราคาเปนตัวกําหนดอํานาจซ้ือของผูบริโภค ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง
ผูบริโภคมีรายไดนอยลง ขณะท่ีสินคาและบริการกลับมีราคาแพงขึ้น ทําใหผูบริโภคมีอํานาจซ้ือ
นอยลง 
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   การกําหนดราคาของธุรกิจเปนราคาท่ีผูขายกําหนดข้ึน โดยคํานึงถึงตัวแปรดานตนทุน 
(cost) ของกิจการ ความตองการซ้ือของผูบริโภค (demand) และสภาวะการแขงขัน (competition) 
   การเลือกวิธีการต้ังราคา อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันจากวิธีตางๆ 
ตอไปนี้ 

1. วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีตนทุน เปนวิธีการตั้งราคาโดยยึดตนทุนเปนหลัก  
แลวบวกสวนเพิ่มหรือกําไรเขาไป 

2. วิธีการต้ังราคาโดยมุงท่ีคุณคาการรับรูและวิธีการต้ังราคาโดยมุงท่ีอุปสงค  
เปนวิธีการตั้งราคาโดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือหรือความตองการของผูซ้ือตอราคาสินคา 

3. การตั้งราคาโดยมุงความสําคัญท่ีการแขงขัน วิธีนี้อาจต้ังราคาเทากับตํ่ากวา
หรือสูงกวาคูแขงขันก็ได 

 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย 
สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันท่ีนํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา 
ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บสินคาคงคลัง 
  การบริหารชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย 4 ข้ันตอนสําคัญ คือ 
  3.1 การวางแผนชองทาง เร่ิมตนจากการวิเคราะหระดับการบริการท่ีลูกคา
ตองการเปนการศึกษาถึงลักษณะความตองการของลูกคาเพื่อนํามาใชในการกําหนดการใหบริการ 
ลักษณะการใหบริการตางๆ ท่ีตองคนหาและจัดบริการใหมีดังนี้  
        (1) ปริมาณการซ้ือ (lot size) หมายถึง จํานวนหนวยของสินคาท่ีลูกคาซ้ือ 
ในแตละโอกาส 
        (2) ความสะดวกในการซ้ือ (spatial convenience) หมายถึง การพิจารณาถึง
ความสะดวกในการไปหาซ้ือสินคา 
        (3) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ (product variety) เปนการพิจารณาถึง
ความลึกหรือความกวางของผลิตภัณฑท่ีสามารถสนองความตองการของลูกคาได 
         การกําหนดจํานวนระดับของชองทางการจัดจําหนาย เปนการพิจารณาถึง
จํานวนคนกลางภายในเสนทางท่ีผลิตภัณฑเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังตลาด โดยท่ัวไปมี 2 แบบ คือ 
ชองทางตรง เปนชองทางการจัดจําหนายท่ีผูผลิตขายสินคาโดยตรงใหกับผูบริโภค และชอง
ทางออม ซ่ึงเปนการเคล่ือนยายสินคาของผูผลิตผานคนกลางไปยังลูกคา 
  3.2 การจัดองคการในชองทางการจัดจําหนาย เปนการพิจารณาถึงภาพรวมของ
ระบบชองทางการตลาด ในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 
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  3.3 การประสานงานในชองทางการจัดจําหนาย เปนการจัดใหฝายตางๆ ภายใน
ชองทางเกิดการทํางานท่ีสอดคลองกัน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  (1) การพิจารณาระดับการใหบริการที่ลูกคาตองการ 
  (2) การกําหนดบทบาทของคนกลางในชองทาง 
   (3) การกําหนดอํานาจของคนกลางในชองทาง 
  (4) การสรางความรวมมือระหวางคนกลางในชองทาง 

  3.4 การควบคุมและการประเมินคนกลางในชองทางการจัดจําหนายมีข้ันตอน 
ท่ีสําคัญ คือ 
                             (1) การกําหนดมาตรฐานการทํางานของคนกลาง 
                             (2) การวัดผลการทํางานของคนกลาง 
                             (3) การวิเคราะหผลการทํางานของคนกลาง 
                             (4) การแกไขปรับปรุง 
  การกระจายตัวสินคา เปนการเคล่ือนยายสินคาจากโรงงานไปยังลูกคามีลักษณะเปน
กิจกรรมการเคล่ือนยายตัวสินคาจากจุดเร่ิมตน ซ่ึงมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวของโดยตรง คือ การขนสง การเก็บ
รักษาสินคา การบริหารสินคาคงเหลือ โดยมีการวางแผนและควบคุมการเคล่ือนยายสินคา 
จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดท่ีจะใช มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการประสานงาน ใหเกิดตนทุนในการ 
จัดจําหนายตํ่าท่ีสุด โดยมีระดับการใหบริการลูกคาท่ีเหมาะสมและมุงหวังกําไร มีงานท่ีสําคัญคือ 
การขนสงซ่ึงเปนการเลือกวิธีการท่ีจะขนยายสินคาไปยังลูกคาหรือสถานท่ีท่ีตองการคลังสินคา 
หมายถึง การเก็บสินคาวัสดุและส่ิงของอยางมีระบบและการบริหารสินคาคงเหลือ เปนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสินคาคงเหลือวาจะส่ังซ้ือเม่ือใดและส่ังซ้ือเปนจํานวนเทาไร 
  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานทําการขาย 
(personal selling) และการติดตอโดยไมใชคน (non-personal selling) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ของลูกคา ผลิตภัณฑ และคูแขงขัน 

 สวนประสมการสงเสริมการตลาดประกอบดวย 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขายโดยไมใชบุคคล ซ่ึงเปน

เร่ืองเกี่ยวกับความคิด สินคา หรือบริการ โดยผูอุปถัมภรายการ ลักษณะการโฆษณาจึงประกอบดวย 
  (1) การติดตอส่ือสารโดยใชส่ือ สวนใหญจะเปนการติดตอส่ือสารกับกลุมผูรับ
ขาวสารจํานวนมาก (mass selling) 
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                        (2) เปนการเสนอขายความคิด สินคา หรือบริการ ซ่ึงอาจจะมีวัตถุประสงค
เพื่อการแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความตองการ หรือการเตือนความทรงจํา 
                        (3) สามารถระบุผูอุปถัมภรายการ คือ ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสินคาท่ีโฆษณา 
                        (4) ผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายสําหรับส่ือโฆษณา 
 4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนรูปแบบการติดตอส่ือสาร
จากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล การขาย
โดยใชพนักงานขายมีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       (1) แสวงหาลูกคา 
                       (2) ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกลูกคา 
                       (3) เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือและตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 
                       (4) เพื่อใหบริการกอนและหลังการขายแกลูกคา 
 4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การสงเสริมการขายเปนเคร่ืองมือ
อยางหน่ึงของการสงเสริมการตลาดที่ออกแบบข้ึนเพื่อกระตุนการตอบสนองใหเร็วข้ึนและเขมขนข้ึน 
สวนใหญเปนเคร่ืองมือระยะส้ัน สามารถแยกออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ 
                        (1) การสงเสริมการขายท่ีมุงสูระดับผูบริโภคขั้นสุดทาย โดยทําการสงเสริม
การขายเพ่ือกระตุนใหมีการใชสินคาเดิมมากข้ึน 
                            ก) กระตุนใหมีการใชสนคาเดิมมากข้ึน 
                            ข) เพิ่มปริมาณการซ้ือใหมากข้ึน 
                            ค) ใหเกิดการทดลองใชผลิตภัณฑ 
                            ง)  ดึงดูดผูใชผลิตภัณฑยี่หอของคูแขงขันใหหันมาใชสินคาของเรา 
                            จ) รักษาความภักดีของตราสินคาของลูกคา 
                             ฉ) เปนการดึงผูบริโภคถามหาซ้ือสินคาท่ีรานถือวาใชกลยุทธดึง 
                       (2) การสงเสริมการขายท่ีมุงสูระดับคนกลางเปนการทําการสงเสริมการขายเพ่ือ 
                           ก) เพิ่มความพยายามในการขายของคนกลาง 
                           ข) กระตุนใหคนกลางรับผลิตภัณฑใหมไวขาย 
                           ค) ใชคนกลางผลักสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคถือวาเปนกลยุทธผลัก 
                           ง) กระตุนใหคนกลางซ้ือและเก็บสินคาในปริมาณท่ีมากข้ึน 
                           จ) สรางความซ่ือสัตยตอตราสินคาใหเกิดข้ึนกับลูกคา 
                           ฉ) เพื่อหาลูกคารายใหม 
                           ช) เพื่อใหรางวัลและกําลังใจแกคนกลาง 
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                      (3) การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขายเปนการทําการสงเสริมการขายเพ่ือ 
                            ก) กระตุนใหพนักงานขายใชความพยายามแสวงหาลูกคารายใหม 
                            ข) กระตุนพนักงานขายใหใชความพยายามขายผลิตภัณฑใหม 
                            ค) ใหพนักงานขายผลักสินคาไปยังลูกคา ถือวาเปนกลยุทธผลัก 

 4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ การใหขาว (Publicity) เปนการประชาสัมพันธ
วิธีหนึ่ง ซ่ึงเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารเก่ียวกับองคการ ผลิตภัณฑ หรือนโยบายของบริษัท  
โดยผานส่ือซ่ึงอาจไมตองเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายก็ได สวนการประชาสัมพันธ (Public Relation) 
เปนความพยายามในการส่ือสารเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการหรือผลิตภัณฑเพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนตางๆ เพื่อเผยแพรขาวสารที่ดี การสรางภาพพจนท่ีดี โดยการสรางเหตุการณ
และเร่ืองราวท่ีดี 
 
2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ธานี ศิริกุล (2537) ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาดานพฤติกรรมการซื้อ ผูบริโภคสวนมากจะซ้ือรถยนตใหม
ยี่หอโตโยตา ฮอนดา และนิสสัน ตามลําดับ โดยการจายเงินซ้ือรถยนตคันใหมจายเปนเงินสดหรือ
เช็คโดยไมมีการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดานกระบวนการตัดสินใจซ้ือ พบวา
ผูบริโภคสวนมาก ซ้ือรถยนตเพื่อใชเปนพาหนะในการเดินทาง โดยจะหารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
รถยนตท่ีจะซ้ือจากตัวแทนจําหนายและโชวรูมท่ีแสดงรถ จากเพื่อน ญาติ และผูรวมงานตามลําดับ 
กอนการตัดสินใจซ้ือผูบริโภคจะไปเยี่ยมชมรถยนตท่ีตัวแทนจําหนาย โดยผูบริโภคสวนมากจะ
ทดลองน่ังรถยนตท่ีจะซ้ือมากกวาการทดลองขับ โดยใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือรถประมาณ 2-15 
วัน สวนเหตุผลท่ีผูบริโภคใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ ไดแก ความชอบตอยี่หอรถและรุนท่ี
จะซ้ือบริการหลังการขาย และความเช่ือถือตอยี่หอและผูผลิต ตามลําดับ ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตจากตัวแทนจําหนายโดยอาศัยคําแนะนําของบุคคลอ่ืนท่ีเคยซ้ือจากตัวแทนจําหนายนั้นมา
กอน และสวนมากจะสามารถเลือกยี่หอและรุนของรถยนตไดอยางท่ีตองการผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซ้ือสวนมากผูบริโภคจะตัดสินใจเอง 
 สวนสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลรองลงมา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีสําคัญไดแก การออกแบบภายนอกและรูปลักษณ
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ของรถยนต การประหยัดน้ํามัน และความสบายในการขับข่ี ดานราคาไดแก เง่ือนไขการจายเงิน 
ราคาขายท่ีต้ังไวถูกกวายี่หออ่ืน ๆ และรถยนตเกาขายไดราคาดี ดานชองทางการจําหนาย ไดแก 
ตัวแทนจําหนายมีบริการหลังการขายที่ดี ใหขอมูลเกี่ยวกับรถเพียงพอ และมีพนักงานขายท่ีมี
อัธยาศัยท่ีดีดานการสงเสริมการตลาดไดแก การโฆษณา ภาพพจนของบริษัทและพนักงานขาย 
 
 พรรณนุช นาขวา (2538) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต
นั่งขนาดเล็กของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กของผูบริโภคไมใชปจจัยดานผลิตภัณฑเพียงดาน
เดียว แตเปนปจจัยท้ัง 5 กลุม ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงผูบริโภคใหความสําคัญไมแตกตางกัน โดยผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับมากตอปจจัยทุกกลุม ยกเวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคไดให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ปจจัยในการใชรถยนตนั่งขนาดเล็กท่ีผูบริโภคประสบมากท่ีสุดใน
ดานผลิตภัณฑ คือ ตัวรถที่มีความบอบบาง ดานราคา คือ อะไหลมีราคาแพง ดานชองทางการจัด
จําหนาย คือ ศูนยบริการตรวจซอมของบริษัทไมเพียงพอ ตองเขาคิวนาน และดานการสงเสริม
การตลาด คือ การไดรับขอมูลขาวสารอยางไมตอเนื่อง 
 
 เทอดชัย  พันธะไชย (2539) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของธุรกิจ  
การจําหนายรถยนตมือสองในเขตเมืองยโสธร การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการขยายตัวของธุรกิจรถยนตมือสอง พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือรถยนตมือสอง และแนวโนม
ของการขยายตัวทางธุรกิจรถยนตมือสองในเขตเมืองยโสธร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูริเร่ิม
กิจการธุรกิจรถยนตมือสอง จํานวน 2 คน เจาของกิจการธุรกิจจําหนายรถยนตมือสอง จํานวน 20 
คน ผูบริโภครถยนตมือสอง จํานวน 226 คน และเจาของธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับรถยนต จํานวน 41 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี
คารอยละ คาเฉล่ีย และดัชนีตัวเลข ผลการวิจัยพบวา  1) ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของธุรกิจ
รถยนตมือสอง ธุรกิจการจําหนายรถยนตมือสองเร่ิมจากการเปนเพียงอาชีพเสริมของเจาของธุรกิจ
หลังจากประสบผลสําเร็จในกิจการจึงไดหันมาประกอบกิจการเปนอาชีพหลัก โดยมีแหลงธุรกิจ
กระจายต้ังอยูตามแนวเสนทางคมนาคมสายหลักในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ขยายตัวของธุรกิจการจําหนายรถยนตมือสองเรียงลําดับตามความสําคัญท่ีสงผลตอการขยายตัว
ธุรกิจรถยนตมือสอง คือ ทุน ราคา ผูประกอบการ ท่ีต้ัง ผลิตภัณฑ (รถยนต) และการโฆษณา 2) 
พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือรถยนตมือสอง ผูบริโภคเปนผูท่ีเดินทางจากท่ีอยูอาศัยมายังแหลง
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ธุรกิจจําหนายรถยนตมือสอง ในระยะทาง 1-50 กิโลเมตร ในลักษณะท่ีจํานวนผูบริโภคจะลดลง 
เม่ือระยะทางในการเดินทางเพ่ิมข้ึน และผลการวิจัยยังพบวา ราคารถยนตเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การเกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจมาซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภค สวนปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเปนตัว
สนับสนุนดวยเรียงลําดับ คือ ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ (รถยนต) ระบบการจําหนาย ท่ีต้ัง และการ
โฆษณา วัตถุประสงคการซ้ือเพื่อบรรทุกสินคาระหวางจังหวัดและเปนพาหนะในดานตาง ๆ ของ
ครอบครัว โดยมีมูลเหตุจูงใจการซ้ือรถยนตเพราะวาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการ
ดํารงชีวิตในปจจุบัน  3) แนวโนมของการขยายตัวทางธุรกิจรถยนตมือสอง ผลการวิจัยพบวาการ
เติบโตของธุรกิจจําหนายรถยนตมือสองมีความสัมพันธกับยอดการจําหนายรถยนตมือสองของ
แหลงธุรกิจ และการดําเนินกิจการของธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับรถยนตในแตละป โดยอาศัยตัวเลขดัชนี
ไดในการศึกษาเปรียบเทียบหาแนวโนม พบวา ยอดการจําหนายรถยนตมือสองและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ
กับรถยนตมีลักษณะเพ่ิมข้ึนแตกตางไปจากปฐานทุกป แสดงใหเห็นวา ธุรกิจรถยนตมือสองมีการ
เติบโตเร่ือยมาและนาจะมีสภาพท่ีขยายตัวและเติบโตตอไปอีกในระยะหนึ่ง 
 
 สุวัชร ศุภกาญจนเดชากุล (2540) ไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กของผูบริโภคพบวา พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กของผูบริโภค การสงเสริมการขายโดยการลดราคามากท่ีสุด 
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กของผูบริโภค คือ ราคา ยี่หอของ
รถยนต การบริการหลังการขาย ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจซ้ือรถยนต
นั่งขนาดเล็กของผูบริโภค ข้ึนอยูกับรายไดของผูบริโภค 
 
 มานิต ชวศุภกุล (2541) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตมือสอง 
ในลักษณะเงินผอน โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจใชเคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุม
ประชากรท่ีทําการศึกษามีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไปและมีประสบการณในการเลือกซ้ือรถยนตมือสอง
จากจํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการประมวลผล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุอยูในชวง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 31 การศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 53 มีอาชีพเปนพนักงานและลูกจางบริษัทเอกชน คิดเปนรอย
ละ 75 รายได 10,000-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 44 ในดานการเลือกซ้ือมีการซ้ือรถยนต
มือสองจากบริษัทรถยนต คิดเปนรอยละ 57 ดานเหตุผลการเลือกซ้ือมาจากรถมีคุณภาพดี คิดเปน
รอยละ 33 ดานประเภทของรถมีการเลือกซ้ือรถญ่ีปุน คิดเปนรอยละ 83 ดานราคารถยนตท่ีมีการ
เลือกซ้ืออยูในชวงราคา 300,000-400,000 บาท คิดเปนรอยละ 25 ดานระยะเวลาในการผอนชําระคา
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งวด 48 เดือน คิดเปนรอยละ 36 ดานการไดมาของเงินดาวนมาจากเงินออมสวนตัว คิดเปนรอยละ 
73 ดานการผอนชําระคางวดตอเดือนเปนรายเดือน ๆ ละ 500-7,000 บาท คิดเปนรอยละ 38 
 
 โสภณ ศรีพนมวัน (2541) ไดศึกษาถึง (1) พฤติกรรมการซ้ือรถยนตสวนบุคคลใชแลว
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม (2) กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในวิถีชีวิตของผูบริโภค
รถยนตใชแลวในจังหวัดเชียงใหม (3) จัดกลุมวิถีชีวิตของผูบริโภครถยนตสวนบุคคลใชแลวใน
จังหวัดเชียงใหม ผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภครถยนตใชแลวท่ีมีปายทะเบียนรถ จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 323 คน ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเปนขอมูลท่ีรวบรวมโดยไดแบบสอบถามปลาย
ปด (close-ended questionnaire) นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห (SPSS) ดวยวิธีทดสอบความสัมพันธ (chi-square test) ทดสอบความแตกตาง 
(ANOVA) และการวิเคราะหปจจัย (factor analysis) ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศ
ชาย สมรสแลว ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 5,001 ถึง 10,000 บาท ตอเดือน 
ไดรถยนตนั่งสวนบุคคลและมีรถในครอบครอง 1 คัน กลุมวิถีชีวิตของผูบริโภคสามารถจัดท้ังหมด 
9 กลุม คือ กลุมชอบความเร็ว กลุมไฮโซ กลุมรักความอิสระ กลุมใฝหาความรู กลุมชอบเที่ยว กลุม
ไมประมาท กลุมติดตามขาวรถยนต กลุมพึ่งตนเอง กลุมชอบแตงรถเพื่อความบันเทิง ความคิดเห็น
ในกลุมวิถีชีวิตพบวา มีความแตกตางในกลุมไฮโซเม่ือจําแนกตามประเภทรถ แหลงผลิตรถยนต
ราคารถยนต ระยะเวลาในการตัดสินใจ, แตกตางกันในกลุมชอบความเร็วเม่ือจําแนกตามลักษณะ
การซ้ือรถ แตกตางกันในกลุมติดตามขาวรถยนต เม่ือจําแนกตามประเภทของรถ, แตกตางกันใน
กลุมพึ่งตนเอง เม่ือจําแนกตามลักษณะการซื้อรถ, แตกตางกันในกลุมชอบเท่ียว เม่ือจําแนกตาม
ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือรถ 
 
 พรศรี ผลพิสิษฐ (2545) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต
กระบะย่ีหออีซูซุ ในจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตกระบะยี่หออีซูซุ ในจังหวัดเชียงราย การศึกษาในคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยการออก
แบบสอบถามผูซ้ือรถยนตกระบะยี่หออีซูซุ ในจังหวัดเชียงราย ท่ีจดทะเบียนในป 2543-2544 
จํานวน 278 คน และนําขอมูลมาประมวลผล โดยใชสถิติคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนัก 
 ผลการศึกษาพบวา ผูซ้ือรถยนตกระบะอีซูซุในจังหวัดเชียงราย จัดอันดับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตกระบะยี่หออีซูซุ มีคาเฉล่ียเปนอันดับ
หนึ่งคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาเปนปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการ
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สงเสริมการตลาด ตามลําดับ ผลการศึกษาปจจัยตาง ๆ ในรายละเอียดมีดังนี้คือ 1) ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตกระบะยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงรายมีคาเฉล่ีย
รวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงจัดอยูในระดับมาก ไดแก การประหยัดน้ํามัน     
2) ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงจัดอยูใน
ระดับมาก ไดแก ราคารถยนตสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน  3) ปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตกระบะยี่หออีซูซุ ในจังหวัดเชียงราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดย
ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  ซ่ึงจัดอยูในระดับมาก ไดแก มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  4)  ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะยี่หออีซูซุ ในจังหวัด
เชียงราย มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงจัดอยูในระดับมาก 
  
 เกรียงศักดิ์ สุไพบูลยพิพัฒน (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตมือสองของลูกคา บริษัทสินการยนต จํากัด พบวาปจจัยทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายโดยภาพรวม มีผลตอ การตัดสินใจซ้ือรถมือสอง
ในระดับปานกลาง ซ่ึงดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานราคา ดาน
การสงเสริมการขาย และดานชองทางจัดจําหนาย ขอคิดเห็นในการซ้ือรถมือสองท่ีลูกคาตองการ
มากท่ีสุด การใหขอมูลควรใหขอมูลท่ีเปนจริง ควรใหทดลองขับกอนซ้ือ มีการรับประกันหลังการ
ขายไปถึงผูซ้ือทุกกลุมระดับรายไดตางใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุดเชนเดียวกัน
ปญหาดานผลิตภัณฑท่ีผูซ้ือประสบมากท่ีสุดในการใชรถยนตบรรทุกสวนบุคคลประเภทขับเคล่ือน
ส่ีลอ คือ เปลืองน้ํามัน ดานราคา คืออะไหลมีราคาแพง ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ บริษัท
ตัวแทนจําหนายต้ังอยูในทําเลที่ไมสะดวก และดานการสงเสริมการตลาด คือ บริษัทไมใหขาวสาร
อยางตอเนื่อง 
 
 วชิราภรณ ขันแกวผาบ (2546) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูประกอบการธุรกิจคา
รถยนตมือสอง ในการเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเชาซ้ือของบริษัทลิสซ่ิง ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสองในการ
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเชาซ้ือของบริษัทลิสซ่ิง และปญหาท่ีผูประกอบการธุรกิจคารถยนต
มือสองพบ จากการใชบริการสินเช่ือพื่อการเชาซ้ือของบริษัทลิสซ่ิงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากธุรกิจคารถยนตมือสองในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 60 ตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางตามความสะดวก และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห T-Test 
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 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงเปนปจจัยภายในองคกร
ไดแก อันดับหนึ่งคือ ดานกระบวนการใหบริการ ในเร่ืองการใหบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา และตรง
ตามความตองการ อันดับสอง คือ ดานผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนเร่ืองการอนุมัติวงเงินสินเช่ือหรือยอดจัด
ไฟแนนซท่ีเหมาะสม และตรงตามความตองการ และอันดับสาม คือ ดานราคา ซ่ึงเกี่ยวกับเร่ือง
อัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระ สําหรับปญหาท่ีผูประกอบการธุรกิจรถยนตมือสอง พบ 3 อันดับ
แรก ไดแก อันดับหนึ่ง คือ ปญหาดานส่ิงแวดลอม เร่ืองอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ตาง ๆ ท่ีสามารถสงผลตอการข้ึน-ลงของอัตราดอกเบ้ียเชาซ้ือ อันดับสอง คือ ปญหาภายในองคการ
ดานราคา เร่ืองอัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระสูง และอันดับสาม คือ ปญหาภายในองคการดาน
ผลิตภัณฑเร่ืองการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ หรือยอดจัดไฟแนนซท่ีไมเหมาะสม และไมตรงตามความ
ตองการ 
 
 พรทิวา ทรัพยเกษตริน (2546) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือรถยนต
บรรทุกขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือและการใช
รถยนตบรรทุกขนาดเล็ก และวิเคราะหปจจัยตลาดจนหาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนา คือ 
การอธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยนําเสนอในรูปแบบของตาราง รอยละ 
ความถ่ี คามัธยฐาน ฐานนิยม และสถิติเชิงปริมาณ นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยาง โดยใชเคร่ืองมือทางสถิติ Chi-Square Test 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุเฉล่ีย 37 ป สวนใหญ
เปนพนักงานบริษัท มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,933 บาท มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเมือง สวนใหญ
เลือกซ้ือรถยนตบรรทุกขนาดเล็กดวยตนเอง คือ รถยนตอีซูซุแบบผอนสงดอกเบ้ียตํ่า ลักษณะของ
รถมี  2 ประตู มีหองโดยสารเพ่ิม ขับเคล่ือนแบบลอหนา เพื่อใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก และใช
ในธุรกิจบาง เฉล่ียวันละ 2 ช่ัวโมง โดยมักใชชวงเขางานคือ 06.00-09.00 น. และชวงเลิกงาน 15.00-
18.00 น. ระยะทางท่ีใชเฉล่ีย 50 กิโลเมตรตอวัน อายุการใชงานเฉล่ียของบรรทุกขนาดเล็กไมเกิน 5 
ป ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก  เ รียงลําดับ
ความสําคัญ 5 อันดับแรกมีดังนี้ คือ ราคาอะไหลรถ ระบบความปลอดภัย การประหยัดน้ํามันการ
รับประกัน และประโยชนใชสอย และจากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ พบวา ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 รายได และอาชีพมีความสัมพันธกับประเภทของรถยนตท่ีจะซ้ือในโอกาส
ตอไป  และอาชีพมีความสัมพันธกับประโยชนใชสอย  สวนปจจัยอ่ืน  ๆ  นอกจากนั้นไมมี
ความสัมพันธตอกัน 
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  ลาวรรณ ญาณปญญา (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงราย โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตใชแลวของ
ผูบริโภค และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีซ้ือรถยนตใชแลวในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 200 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  
  ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีซ้ือรถยนใชแลวสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 – 40 ป 
มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท มีวัตถุประสงคในการซ้ือรถยนตใชแลวเพื่อนําไปใชเปนพาหนะไปทํางาน ยี่หอท่ีนิยมซ้ือ
คือ โตโยตาและฮอนดา สีบรอนเงินและสีบรอนทอง ราคาไมเกิน 300,000 บาท อายุการใชงานของรถ 
ไมเกิน 10 ป ซ้ือรถยนตใชแลวจากเต็นทท่ีต้ังอยูถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงราย – แมสาย สวนใหญ
ชําระเปนเงินผอน โดยจายเงินดาวนไมเกิน 200,000 บาท ใชบริการสินเช่ือกับธนาคารธนชาติ จํากัด
มากท่ีสุด โดยเสียอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 – 10 ตอป ยอดเงินผอนตองวดไมเกิน 7,500 บาท และ
ระยะเวลาท่ีผอนชําระคือ 60 งวด สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตใชแลวของผูบริโภค  
3 ลําดับแรก คือ 1) ความจําเปนในการใชรถยนต เชน ใชไปทํางาน เปนพาหนะสําหรับครอบครัว  
2) ราคารถยนตใชแลวโดยเปรียบเทียบถูกกวาราคารถยนตใหม และ 3) อายุของรถยนตใชแลว
เหมาะสมกับสภาพของรถท่ีสามารถใชงานไดดี  
 
 

 
 
 

 


