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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
                 การวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต บริษัท   
เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ                  
ซ่ึงประกอบดวย 
 1.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ( marketing mix ) 
                 2.  แนวคิด กระบวนการตัดสินใจ ( decision process ) 

3.  ประเภทของช้ินสวนอะไหลรถยนต, อุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหลรถยนตและ
อะไหลทดแทนในประเทศไทย 

4.  ประวัติเกี่ยวกับ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
    5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 
                 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
                ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ( 2543, หนา 69 ) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ        
แกกลุมเปาหมาย 

เสรี วงษมณฑา ( 2542, หนา 11 ) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได และ
ผูบรโิภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย การกระจายสินคาใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือใหเกิดความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบ
ในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

ฉัตยาพร เสมอใจ ( 2549, หนา 23 ) อธิบายวา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง       
ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได  ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 
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ทวีศักดิ์ กุศลธรรมรัตน ( 2547, หนา 4 ) กลาวา ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ( 4Ps )           
วาสวนประสมทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 4 ประการ ซ่ึงธุรกิจตองนํามาใชรวมกันเพ่ือ
ตอบสนอง   ความตองการของตลาดเปาหมาย ซ่ึงประกอบไปดวยส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสรางความ
ตองการ คือ ผลิตภัณฑ ( product ) การกําหนดราคา ( price ) สถานท่ีจัดจําหนาย ( place ) และ    
การสงเสริมการตลาด ( promotion ) 

สุดาพร กุณฑลบุตร ( 2552, หนา 12 ) กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด                   
( marketing mixed ) หมายถึง องคประกอบโดยตรงท่ีเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการท่ีจะนําเสนอ    
สูผูบริโภค ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยปจจัยดานการตลาด 4 ชนิด 
ท่ีมักเรียกวา 4Ps ดังตอไปนี้ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

สุดาดวง เรืองรุจิระ ( 2540, หนา 29 ) กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด คือ 
องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงาน การตลาดเปนปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได กิจการ
ธุรกิจจะตองสรางสวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธการตลาด 

McCarthy and Perreault ( แม็คคาที และ เพอรัล, 1990, p.153) ไดอธิบายความหมาย
ของสวนประสมทางการตลาด ( marketing mix ) วา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย  

Philip Kotler ( ฟลลิป คอตเลอร, 2003, p.15 ) อธิบายวา สวนประสมการตลาด หมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดท่ีองคการธุรกิจนําไปใชกับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทาง
การตลาด     

จากความหมายของคําวา “สวนประสมทางการตลาด” ขางตน สามารถสรุปไดวา     
สวนประสมทางการตลาดนั้นเปนส่ิงท่ีธุรกิจกําหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
โดยท่ีผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ ( customer’s satisfaction ) และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีธุรกิจกําหนดไว อีกท้ังยังเปนปจจัยทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได 
 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ( 2541, หนา 212-217 ) ไดกลาวถึง ความหมายของ       

สวนประสมทางการตลาด ( marketing mix หรือ 7P’s ) ดังนี้  
(1)  ผลิตภัณฑ ( product ) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของ

ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน    
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( utility ) มีคุณคา ( value ) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได            
การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัย ดังตอไปนี ้

(1.1)  ความแตกตางของผลิตภัณฑ ( product differentiation ) และ (หรือ) ความ
แตกตางทางการแขงขัน ( competitive differentiation )  

(1.2)  พิจารณาจากองคประกอบ ( คุณสมบัติ ) ของผลิตภัณฑ ( product 
component ) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

(1.3)  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ( product positioning ) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย  

(1.4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ (  product development ) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะ
ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ( new and improved ) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

(1.5)  กลยทุธเกีย่วกับสวนผสมผลิตภัณฑ ( product mix ) และสายผลิตภัณฑ ( product 
line )  

(2)  ราคา ( price ) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ี       
เกิดขึ้นมาถัดจาก product ราคาเปนตนทุน ( cost ) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธ
ดานราคาตองคํานึงถึง 

(2.1)  คุณคาท่ีรับรู ( perceived value ) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา    
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

(2.2)  ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
(2.3)  การแขงขัน 
(2.4)  ปจจัยอ่ืน ๆ  

(3) การสงเสริมการตลาด ( promotion ) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทํา   
การขาย ( personal selling ) อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือ
ส่ือสารแบบประสมประสานกัน ( integrate marketing communication [IMC] ) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริม 
การขายท่ีสําคัญ ไดแก 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 

12 
 

(3.1)  การโฆษณา ( advertising ) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคการ และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ       
กลยุทธในการโฆษณาจะเกีย่วของกับ 

(3.1.1)  กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา ( creative strategies ) และ      
กลยุทธวิธีการโฆษณา ( advertising tactics )  

(3.1.2)  กลยุทธส่ือ ( media strategies ) 
(3.2)  การขายโดยใชพนักงาน ( personal selling ) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร

และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล ลักษณะงานในขอนี้จะเกี่ยวกับ 
(3.2.1)  กลยุทธการขายโดยใชพนกังานขาย ( personal selling strategy ) 
(3.2.2)  การจัดการหนวยงานขาย ( sales force management ) 

(3.3)  การสงเสริมการขาย ( sale promotion ) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริม
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน และการใหขาวสารและประชาสัมพันธ          
ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืน             
ในชองทางการสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  

(3.3.1)  การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค                 
( consumer promotion ) 

(3.3.2)  การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง ( trade 
promotion ) 

(3.3.3)  การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย      
( sales force promotion )  

(3.4)  การใหขาวและการประชาสัมพันธ ( publicity and public relations) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา หรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึง่เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

(3.5)  การตลาดทางตรง ( direct marketing หรือ direct response marketing ) และ
การตลาดเช่ือมตรง ( online marketing ) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง 
( response ) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือ 
และทําใหเกดิการตอบสนองไดทันที ประกอบดวย 

(3.5.1)  การขายทางโทรศัพท 
(3.5.2)  การขายโดยใชจดหมายตรง  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 

13 
 

(3.5.3)  การขายโดยใชแคตตาล็อค 
(3.5.4)  การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามี

กิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ  
(4)  ชองทางการจัดจําหนาย ( place หรือ distribution ) หมายถึง โครงสรางของชองทาง

ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยัง
ตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยใน       
การกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวน คือ  

(4.1)  ชองทางการจัดจําหนาย ( channel of distribution ) หมายถึง เสนทาง            
ท่ีผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด
จําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

(4.2)  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด ( market logistics ) กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม    
การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญดังตอไปนี ้

(4.2.1)  การขนสง ( transportation ) 
(4.2.2)  การเก็บรักษาสินคา ( storage ) และการคลังสินคา ( warehousing ) 
(4.2.3)  การบริหารสินคาคงเหลือ ( inventory management ) 

(5)  ดานบุคลากร ( people ) หรือพนักงาน ( employee ) เปนสวนประสมการตลาด    
ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได 
และสรางความแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ ทัศนคติท่ีดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคาได รวมท้ังมีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหกับบริษัท โดยครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี้ 

(5.1)  บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาท่ี
ผลิตบริการแลว ยังตองทําหนาท่ีขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสรางความสัมพันธ
กับลูกคา มีสวนจําเปนอยางมากสําหรบัการบริการ 

(5.2)  ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน คุณภาพการบริการของลูกคารายหนึ่ง 
อาจมีผลมาจากลูกคาอ่ืนแนะนํามา ตัวอยางท่ีเกิดขึ้น เชน กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารท่ี
บอกปากตอปากกันไป ปญหาหนึ่งท่ีผูบริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพ 
การบริการใหอยูในระดับคงท่ี 
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(6)  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( physical evidence and 
presentation )   เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม ท้ังทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา คําวา
ลักษณะทางกายภาพ หมายความวา สภาพแวดลอม เชน การตกแตงบรรยากาศราน สีสันของราน 
รูปแบบรานท่ีใหบริการ แสง เสียง เปนตน ท้ังนี้เปนผลประโยชนท่ีลูกคาควรจะไดรับ 

(7)  ดานกระบวนการ ( process ) เปนกระบวนการในการสงมอบบริการมีความสัมพันธ
เชนเดียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็ไมสามารถ
แกปญหาใหลูกคาไดท้ังหมด เชน การเขาแถวรอบริการของธนาคาร ระบบการสงมอบบริการ      
จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีนํามาใช ระดับการใชเครื่องจักรกลในการใหบริการ 
อํานาจตัดสินใจของพนักงาน การท่ีมีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ อยางไรก็ตาม
ความสําคัญของประเด็นปญหาดังกลาว ไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น แตยังมี
ความสําคัญตอฝายการตลาดดวย เนื่องจากเกี่ยวของกับความพอใจท่ีลูกคาไดรับ จะเห็นไดวา      
การจัดการทางการตลาดตองใหความสนใจในเรื่องของกระบวนการใหบริการและการนําสง ดังนั้น
สวนประสมการตลาดก็ควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย 

Philip Kotler ( อางถึงในอดุลย จาตุรงคกุล, 2543, หนา 341-343 ) ไดกลาววา          
สวนประสมการตลาดบริการมีองคประกอบ 7 ประการ ( marketing mix หรือ 7P’s ) ประกอบดวย 

(1)  ผลิตภัณฑ ( product ) หมายถึง สินคาและบริการท่ีนําเสนอตอลูกคาเพ่ือใหบริการ              
ท่ีทรงคุณภาพ บริษัทตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะราย และตองสราง
คุณคา ( value ) ใหเกิดขึน้ดวยและไดแบงระดับผลิตภัณฑเปน 5 ระดับ ( customer value hierarchy ) 
ดังนี้ 

(1.1)  ผลิตภัณฑหลัก ( core benefit ) หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑท่ี
ผูบริโภคไดรับจากการซ้ือสินคาโดยตรง เชน รถยนตเปนยานพาหนะสําหรับใชงานใหความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปท่ีตาง ๆ 

(1.2)  รูปลักษณผลิตภัณฑ ( tangible product ) หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ของ
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคมองเห็นสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมใหผลิตภัณฑทําหนาท่ี
สมบูรณขึ้น หรือเชิญชวนใหใชยิ่งขึ้น โดยมีสวนประกอบดังนี้ 

(1.2.1)  คุณภาพ ( quality ) เชน เครื่องยนต 4 จังหวะ ความเร็ว ความแรง
ของรถ 

(1.2.2)  รูปรางลักษณะ ( feature ) เชน รถยนต 4 ลอ สําหรับใชงานสี
บรอนซ 
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(1.2.3)  รูปแบบ ( style ) เชน รถยนตแบบครอบครัว แบบสปอรต 
(1.2.4)  การบรรจุภัณฑ ( packaging ) เชน พลาสติก กลองกระดาษ 
(1.2.5)  ตราสินคา ( brand ) เชน ฮอนดา โตโยตา อีซูซุ นิสสัน ฟอรด 

(1.3)  ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ( expected product ) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขท่ีผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซ้ือสินคา โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ
ท่ีคาดหวัง โดยการคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก เชน รถยนตเบนซ ส่ิงท่ีผูบริโภค
คาดหวังวาจะไดรับ คือ หองโดยสารท่ีกวางขวางและมีความปลอดภัยท่ีเปนเลิศ 

(1.4)  ผลิตภัณฑควบ ( augmented product ) หมายถึง บริการหรือประโยชนท่ีผูซ้ือ
จะไดรับควบคูไปกับการซ้ือสินคา เชน การติดตั้ง การขนสง การบํารุงรักษา หรือบริการหลังการซ้ือ 
การสงมอบ การใหสินเช่ือ และการรับประกันสินคา 

(1.5)  ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ( potential product ) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพ่ือสนองความตองการของลูกคาในอนาคต เชน 
รถยนตท่ีสามารถขับเคล่ือนดวยไฟฟา เปนตน 

(2)  ราคา ( price ) หมายถึง ราคาของสินคาและบริการรวมท้ังเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการชําระเงินท่ีบริษัทกําหนดขึ้น ซ่ึงมักไดรับการออกแบบใหครอบคลุมตนทุน และสรางกําไร 
เนื่องจาก การบริการมองไมเห็น การตั้งราคาบางสวนตองตั้งใหท้ังผูขายและผูซ้ือเขาใจวามี
อะไรบางรวมอยูในส่ิงท่ีเขากําลังซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน ท้ังนี้เพ่ือชวยบริษัทใหสามารถหลีกเล่ียง
ปญหา ในการตั้งราคาอันจะนําไปสูการเปนลูกคาประจําท่ีพอใจเรา 

(3)  การจัดจําหนาย ( place ) หมายถึง หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดจําหนาย และ        
การสนับสนุนการกระจายสินคาเพ่ือทําใหสินคาและบริการมีพรอมสําหรับการจําหนาย โดยปกติ
นักการตลาดจะจัดการ ใหมีการรับบริการไดโดยสะดวกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

(4)  การสงเสริมการตลาด ( promotion ) หมายถึง การส่ือสารทางการตลาดสําหรับ
สินคาและบริการ เนื่องจากความไมมีตัวตนของบริการ ทําใหมีความจําเปนตองอธิบายวาบริการคือ
อะไร และใหคุณประโยชนแกผูซ้ืออยางไร 

(5)  บุคคล ( people ) บุคคลในท่ีนี้  หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนท่ีมีสวนรวมใน
กระบวนการใหบริการซ่ึงรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคาท่ีมาใชบริการและลูกคาคนอ่ืนท่ีมาใช
บริการดวย จากลักษณะเฉพาะของบริการท่ีเรียกวา “ inseparability ” พนักงานของกิจการเปน                                                                                                                             
องคประกอบสําคัญท้ังในการผลิตบริการ และการใหบริการ ในปจจุบันสถานการณการแขงขัน
ธุรกิจท่ีรุนแรง พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความแตกตาง ( differentiation ) ใหกับธุรกิจ   
โดยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากพนักงาน
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ของกิจการดังกลาวแลว ตัวลูกคาเองรวมถึงลูกคาคนอ่ืน ๆ ท่ีมาใชบริการก็จะมีอิทธิพลตอการรับรู
ในเรื่องการบริการของผูซ้ือบริการดวย ( Zeithaml and Bitner, Payne อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา, 2545, หนา 27 ) 

(6)  หลักฐานทางกายภาพ ( physical evidence ) หมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับ         
การใหบริการ สถานท่ีท่ีลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน และองคประกอบท่ีจับตองไดตาง ๆ      
ซ่ึงทําหนาท่ีชวยอํานวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น ( Zeithaml and Bitner, Payne อางถึงใน
ธีรกิติ นวรัตน  ณ อยุธยา, 2545, หนา 27 ) 

(7)  กระบวนการ ( process ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบริการ
ระเบียบ รวมท้ังวิธีการทํางานซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางและนําเสนอบริการใหกับลูกคา เชน         
การตัดสินใจในเรื่องนโยบายท่ีเกี่ยวกับลูกคา และบุคลากรขององคการ เปนตน ( Zeithaml and 
Bitner, Payne อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2545, หนา 27 ) 

สุธีวัน ปรีชาวิบูลย ( 2546, หนา 32 ) ไดกลาวถึง สวนประสมของบริการเปนส่ิงท่ี
องคการสามารถควบคุมและจัดการ เพ่ือทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันซ่ึงประกอบดวย    
7 ดาน ไดแก 

(1)  ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ( product or service ) เปนการใหบริการท่ีสอดคลอง
กับลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย โดยท่ีความตองการของตลาดและตําแหนงทางการแขงขันจะ
เปนตัวกําหนดบริการหลัก บริการเสริม และคุณภาพของการใหบริการและยังรวมไปถึงการบริการ
หลังการขายและการรับประกันอีกดวย 

(2)  ราคา ( price ) เปนนโยบายดานราคาของการใหบริการจะเกี่ยวของกับสวนลด   
สวนยอมให ระยะเวลาการจายเงิน และเง่ือนไขการจายเงิน ซ่ึงมีความซับซอนกวาสินคาโดยท่ัวไป 
เนื่องจากบางครั้งราคาจะเปนส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีใชในการบริหารจัดการความตองการซ้ือของ
ลูกคา แตยังเปนการสงสารไปสูลูกคาในเรื่องของความคาดหวังในตัวบริการท่ีจะไดรับดวยเชนกัน 
โดยเฉพาะการบริการท่ีจับตองไมไดและใชทักษะความสามารถของผูใหบริการสูง เนื่องจากราคา
เปนตัวบงช้ีคุณคาของการใหบริการ ดังนั้นองคกร ท่ีใหบริการจะตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากตนทุนในการกําหนดราคาของการใหบริการ เชน ปจจัยดานการตลาดเพ่ือใหลูกคา
ม่ันใจในการบริการขององคกรท่ีดีเยี่ยม 

(3)  ชองทางการจัดจําหนาย ( place ) เปนสภาพท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนายของ
การบริการ บางครั้งการบริการจะมีการจัดสงถึงบานหรือธุรกิจดวย การตัดสินใจขององคการท่ีจะ
ใหบริการโดยใหลูกคาเดินทางมารับบริการในสถานท่ีท่ีจัดไว หรือเลือกท่ีจะใหบริการแกลูกคา 
ตามสถานท่ีท่ีลูกคาตองการนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดของการบริการ ราคา ตนทุน และคูแขงขันท่ีอยู    
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ในตลาด ซ่ึงชองทางการจัดจําหนายของการบริการนั้นจะรวมถึงตัวแทนจําหนายและแฟรนไซส
ดวยเชนกัน 

(4)  การสงเสริมการตลาด ( promotion ) การบริการก็ตองใชวิธีการสงเสริมการตลาด
แบบดั้งเดิมใหเปนประโยชนดวยเชนกัน ซ่ึงประกอบดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ           
การสงเสริมการขาย และการใชพนักงานขาย แตอยางไรก็ตามจากการท่ีบริการเปนส่ิงท่ีจับตอง
ไมได ดังนั้นวิธีการในการสงเสริมการตลาดจึงมีบางสวนท่ีตางจากการสงเสริมการตลาดโดยท่ัวไป 
การใชพนักงานขายเปนเรื่องปกติมากในการสงเสริมการตลาดของบริการ เนื่องจากพนักงานทุกคน
ท่ีติดตอกับลูกคาจะเปนจุดขายของบริการและองคกร ดังนั้นตองมีการอบรมพนักงานในการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา เพ่ือท่ีจะเปนการสนับสนุนการใหบริการในระหวางขั้นตอนของการบริการ
สวนสําคัญของการสงเสริมการตลาดของบริการจะเกิดขึ้นหลังจากการขาย และจัดสงการบริการ
ใหกับลูกคาแลว เนื่องจากธุรกิจบริการจะขึ้นอยูกับการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคา ดังนั้น       
การรักษาความสัมพันธท่ีมีอยูจึงเปนส่ิงสําคัญ การใหผลประโยชน   จากการมาใชบริการซํ้า การให
รางวัลแกลูกคาเกา โดยการใหความสนใจเปนพิเศษหรือการสงเสริมการตลาด รวมท้ังการแกไข
ปญหาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท้ังหมดนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการตลาด หลังการ
ใหบริการ หรือเปนการตลาดแบบสัมพันธภาพซ่ึงเปนกลยุทธสําหรับองคกรท่ีเปนผูใหบริการ 

(5)  ผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ( participants ) เปนพนักงานทุกคนท่ีมีบทบาทใน      
การใหบริการลูกคา ทัศนคติและการกระทําของพนักงานจะมีผลกระทบตอความสําเร็จของ        
การใหบริการ พฤติกรรมของพนักงานจะตองมุงเนนท่ีการใหบริการลูกคาใหดีท่ีสุดในดานการ
บริการนั้น ๆ งานดานการตลาดจะเปนหนาท่ีของทุกคนในองคกร ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ี สําคัญ             
ท่ีพนักงานในองคกรจะตองมีทักษะ ทัศนคติ  ความเช่ือถือไดและความสามารถต าง ๆ                   
ในการใหบริการแกลูกคา 

(6)  ลักษณะทางกายภาพ ( physical evidence ) เปนลักษณะทางกายภาพของ              
การใหบริการเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของสวนประสมของการบริการ เนื่องจากปกติในขณะท่ี
ลูกคาใชบริการ ลูกคาจะตองพบกับส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ อุปกรณและพนักงาน ประกอบ
กับการใหบริการเปนส่ิงท่ีจับตองไมได จึงทําใหประเมินผลยาก ดังนั้นลักษณะทางกายภาพจะเปน
ส่ิงท่ีลูกคาใชในการประเมินคุณภาพของการบริการกอนท่ีจะใชบริการจริง เชน ลูกคาจะพิจารณา
จากการตกแตงสถานท่ี การแตงกายและบุคลิกภาพของพนักงาน เปนตน ซ่ึงองคกรท่ีใหบริการ
จะตองออกแบบวางแผน และควบคุมลักษณะทางกายภาพเหลานี้เพ่ือใหลูกคาเช่ือม่ันในคุณภาพ  
การบริการ 
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(7)  ขั้นตอนการใหบริการ ( process ) ขั้นตอนของการใหบริการนี้จะเกี่ยวของกับ      
การออกแบบขั้นตอนและระบบในการจัดสงการใหบริการแกลูกคา ถาองคกรไมใหความสนใจกับ
ขั้นตอนของการใหบริการอยางเพียงพอจะทําใหคุณภาพการบริการตกต่ํา และทําใหลูกคาไมพอใจ
ได ส่ิงสําคัญในองคกรท่ีทําการผลิตสินคาก็คือผลสําเร็จท่ีไดจากขั้นตอนการผลิตนั้น แตสําหรับ
องคกรท่ีเปนผูใหบริการแลว ขั้นตอนการใหบริการและผลสําเร็จท่ีออกมาจะมีความสําคัญเทา ๆ 
กัน ดังนั้นนักการตลาดจะตองออกแบบขั้นตอนการใหบริการเพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพใน      
การใหบริการ 

จากสวนประสมทางการตลาด ( marketing mix ) ดังกลาวขางตน สรุปไดวา              
สวนประสมทางการตลาดนั้นจะประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย 
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ จะเห็นไดวาสวนประสมทางการตลาด
ท้ัง 7 ชนิด มีสวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคาและใหบริการ     

 
แนวคิด กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
  

ดารา ทีปะปาล ( 2542, หนา 6 ) กลาววา การศึกษาทําความเขาใจผูบริโภคอยางเพียงพอ
นั้น จําเปนตองทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจซ้ืออันเกิดจากภายในจิตใจหรือสมองท่ีเปน
ตัวกําหนดหรือส่ังการใหเกิดการกระทํานั้นดวย ซ่ึงตองใชเวลาในการตัดสินใจ 

Loudon David ( ลูดอน เดวิด, 1993, p.95 ) กลาววา การตัดสินใจซ้ือสินคาตองอาศัย
กระบวนการการตัดสินใจหลายอยาง การแสวงหาขอมูลกอนตัดสินใจซ้ือจึงมีความสําคัญ             
ซ่ึงผูบริโภคตองใชเวลาในการแสวงหาขอมูลใหไดเพียงพอ เพ่ือนํามาประเมินกอนการซ้ืออิทธิพล 
ท่ีมีตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจ เม่ือผูบริโภคเขาไปเกี่ยวของกับ        
การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีเกิดกอนการซ้ือ ระหวางการซ้ือ และหลังการซ้ือ 

Engle – Blackwell – Miniard ( พัชรา ตันติประภา, 2543 อางถึงใน คุมพล ไชยพรหม, 
2546, หนา 7-12 ) ไดเสนอแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือ
ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

(1)  กระบวนการตัดสินใจ 
(2)  ส่ิงนําเขา 
(3)  กระบวนการประมวลผลขอมูลขาวสาร 
(4)  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
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โดยศูนยกลางของรูปแบบอยูท่ีกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนหลัก คือ           
การตระหนักถึงความตองการ การคนหา การประเมินทางเลือกกอนการซ้ือ การซ้ือ การบริโภค    
การประเมินหลังการซ้ือ และการจัดการกับส่ิงเหลือใช 

ส่ิงนําเขา หมายถึง ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท่ีจะถูกนําไปสูสวนของการประมวลผล
ขอมูลหลังจากท่ีไดผานไปถึงความทรงจํา ขอมูลนั้นจะมีอิทธิพลเริ่มแรกตอขั้นตอนการตระหนักถึง  
ความตองการในกระบวนการตัดสินใจ สวนการคนหาขอมูลภายนอกจะเกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคเกิด
ความตองการขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการเลือกทางเลือก 

กระบวนการประมวลผลขอมูล ในขั้นตอนนี้จะประกอบดวย การเปดรับ ความสนใจ            
ความเขาใจ การยอมรับ และการเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับของผูบริโภค 

ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจประกอบไปดวย อิทธิพลของส่ิงแวดลอม          
ความแตกตางของบุคคล และกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมีตอขั้นตอนท้ังหมดของกระบวนการ
ตัดสินใจ การศึกษานี้เนนท่ีสวนของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคเปนหลัก โดยมีรายละเอียด
ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักถึงความตองการ หรือการเล็งเห็นปญหาเปนขั้นตอนเริ่มตน
ของกระบวนการตัดสินใจ เกิดขึ้นเม่ือบุคคลเกิดความรูสึกในความแตกตางระหวางส่ิงท่ีผูบริโภค
นึกเห็นภาพ สภาวะท่ีปรารถนาเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะท่ีเปนจริง ณ เวลาหนึ่ง แตหากสภาพ
ความแตกตางนั้น มีไมมากพอก็จะไมเกิดการเล็งเห็นปญหา 

แหลงสําคัญของการตระหนักถึงปญหาก็คือ เ ม่ือความตองการเกิดตื่นตัวขึ้นมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือความตองการนั้นเกี่ยวพันกับภาพพจนของตนเอง ( self image ) ของผูบริโภค
ซ่ึงอาจทําใหผูท่ีคาดวา จะเปนผูซ้ือถูกจูงใจดวยปจจัยตาง ๆ มากมาย เชน รูปรางดี ความปรารถนาท่ี
จะได “ รุนลาสุด ” เปนตน 

นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลทางดานส่ิงแวดลอมท่ีกระทบตอการเล็งเห็นปญหาของ    
บุคคลอ่ืน เชน กลุมอางอิง ครอบครัวและความพยายามทางการตลาด เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 2 การคนหาขอมูล หรือการเสาะแสวงหาขาวสาร เปนขั้นตอนเกี่ยวกับ      
การเสาะแสวงหาขาวสารจากภายในความทรงจํา เพ่ือกําหนดวาทางเลือกกระจางพอท่ีจะทํา        
การเลือก โดยไมตองทําการเสาะแสวงหาขาวสารอ่ืนตอไป ถาขาวสารในความทรงจําไมมีพอ    
โดยปกติก็จะตองทําการเสาะแสวงหาจากแหลงภายนอก 

การจะทําการเสาะแสวงหาจากแหลงภายนอกไดรับอิทธิพลของความแตกตางของ
บุคคลและอิทธิพลทางดานส่ิงแวดลอม ครอบครัวมักมีอิทธิพลในขอบเขตของการเสาะแสวงหา
ขาวสารดวย 
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แหลงขาวสารท่ีผูบริโภคใชหาขาวสารเพ่ือการตัดสินใจมีมากมายหลายแหลงซ่ึง
สามารถสรุป ใหเห็นได ดังนี ้

(1)  แหลงสวนบุคคล ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบานและคนคุนเคย 
(2)  แหลงขาวธุรกิจ ไดแก โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย การตั้งแสดงสินคา

และ หีบหอ 
(3)  แหลงสาธารณะ ไดแก ส่ือมวลชน องคการท่ีทําการประเมินคาเพ่ือผูบริโภค 
(4)  แหลงประสบการณ ไดแก การจับถือ การตรวจสอบและการลองใชสินคา 
(5)  ความทรงจํา ไดแก การเสาะแสวงหาหาขาวสารในอดีต ประสบการณ 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือกกอนซ้ือ ผูท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจะตองทําการตรวจสอบ

ลักษณะของผลิตภัณฑ และทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ( specification ) 
และมีเกณฑในการประเมินทางเลือก ( evaluation criteria ) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและตราดังกลาว         

กลาวอีกนัยหนึ่ง เกณฑเปนผลท่ีเราปรารถนาจะไดจากการซ้ือและการบริโภคและการ
แสดงออกมาในรูปลักษณะท่ีเรานิยมชมชอบ เชนกันกับขั้นตอนท่ีแลวมา การประเมินทางเลือก
กอนการซ้ือ ถูกปรับแตงและถูกอิทธิพลจากความแตกตางของบุคคลและอิทธิพลของส่ิงแวดลอม 

เกณฑท่ีใชในการประเมินมักอยูในรูปแบบตาง ๆ กัน และหลากหลาย แตก็สามารถ
จําแนกปจจัยหลัก ๆ ได ดังนี ้

(1)  ราคา ( price ) 
(2)  ตรายี่หอ ( brand name ) 
(3)  ประเทศท่ีใหกําเนิดสินคา ( country of origin ) 
นอกจากนี้แลวยังมีเกณฑอ่ืน ๆ อีก ท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับลักษณะของสินคา 
ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือมักจะเกิดขึ้นในรานคาหรือเปนการตัดสินใจเลือกรานคาท่ีจะซ้ือ 

โดยจะเกี่ยวของกับส่ิงจูงใจ เกณฑในการประเมินคา ทัศนคติ และกระบวนการเลือกท่ีจะตั้งใจ เลือก
เขาใจและเลือกเก็บไวในความทรงจํา เปนตน 

กระบวนการซ้ือ กอใหเกิดผลสําคัญ 2 ประเภท คือ ซ้ือหรือยุติการซ้ือ การซ้ืออาจจะ
เกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถทําความพอใจใหแกเกณฑใน            
การประเมินคาของเขาได  เชนเดียวกับกระบวนการอาจยุติไดเนื่องจากไมมีทางเลือกใด ๆ ท่ีจะทํา
ความพอใจใหกับเกณฑในการประเมินคา 

ผลของกระบวนการซ้ือจะถูกเก็บไวในความทรงจําของผูบริโภค เนื่องจากเปน           
ผลตอเนื่อง ถาผลของกระบวนการซ้ือไดรับการนึกเห็นภาพพจนวาเปนท่ีพอใจแลว กรรมวิธี       
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ในทํานองเดียวกันจะถูกนํามาใชอีกในอนาคต เชน ผูบริโภคอาจกลับไปซ้ือของท่ีรานคาอีก หรือใช
เปนมาตรฐานในการซ้ือครั้งตอไป 

การเลือกรานคา ( store – choice processes ) จัดเปนการตัดสินใจซ้ือท่ีสําคัญอยางหนึ่ง               
ท่ีผูบริโภคกระทําโดยตัวกําหนดท่ัวไปของการเลือกรานคา ( general determinants of store choice )  
มีดังนี้ 

(1)  ทําเลท่ีตั้ง 
(2)  ราคา 
(3)  การโฆษณา 
(4)  การสงเสริมการขาย 
(5)  พนักงานขายในราน 
(6)  บริการตาง ๆ 
(7)  ลักษณะตาง ๆ ของราน 
(8)  กลุมลูกคาของราน 
โดยตัวกําหนดตาง ๆ ของการเลือกรานคาผันแปรไปตามลักษณะของผลิตภัณฑ รานคา

และผูบริโภค 
ขั้นตอนท่ี 5 การบริโภค เปนการตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไมบริโภค ปฏิกิริยาการซ้ือ

โดยปกติมักตามดวยการอุปโภคบริโภค หรือการใชซ่ึงมีทางเลือกหลายทาง คือ 
(1)  ใชในโอกาสท่ีสะดวกและเร็วท่ีสุด 
(2)  เก็บไวในระยะส้ันโดยหวังจะมีโอกาสใชในภายหลัง 
(3)  เก็บไวในระยะยาว เพราะไมมีเรื่องจะใชเฉพาะหรือจะใชในภายหนาและยังไมอยู             

ในความคิดเลยในขณะนี้ 
(4)  ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจ เพราะอิทธิพลของสถานการณท่ีคาดไมถึง เชนคนใน

ครอบครัวไมเห็นดวย ขาวสารใหมวาทางเลือกนี้ไมเหมาะสม เปนตน 
(5)  ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจ เพราะความเสียใจของผูซ้ือ เชน ใชการทุมเทความ

พยายามในการซ้ือไปมาแลวเกิดขอสงสัยวาทางเลือกท่ีเลือกไวแลว อาจสูทางท่ีมิไดทําการเลือก
ไมได 

ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินหลังการบริโภค หรือหลังจากการซ้ือ เปนการทบทวนผล    
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเล็งเห็นปญหา การเสาะแสวงหาขาวสาร ประเมินคาทางเลือก และ            
การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคา เพ่ือกําหนดผลของการปฏิบัติดังกลาว เปนการเกี่ยวพันกับกระบวนการ
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ตัดสินใจของผูบริโภคโดยตลอด เราอาจประเมินแตละขั้นตอนแยกกัน และผลของการประเมิน
กระทบตอการซ้ือครัง้ตอไปของผูบริโภค 

การประเมินโดยผูบริโภคมี 2 ประเภท คือ 
(1)  การประเมินกอนการซ้ือ หมายถึง การทบทวนขั้นตอนในการเล็งเห็นปญหา       

การเสาะแสวงหาขาวสารและประเมินคาทางเลือก เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับความคุมคาหรือ
ความสําคัญของแตละทางเลือก โดยผลของการประเมินจะออกมาในรูปความพอใจหรือยุติการซ้ือ 

(2)  การประเมินภายหลังการซ้ือ หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานของสินคา 
หลังจากท่ีมีการซ้ือเพ่ือกําหนดวามันจะสอดคลองกับการคาดการณท่ีผูบริโภคมีไวแตกอนหรือไม 
ณ จุดนี้ ทุกอยางสายไปแลว เกือบไมมีทางเปล่ียนการตัดสินใจซ้ือใหกลับคืนมาได ผลท่ีออกมาจะ
เปนพอใจ ไมพอใจ หรือเลิกใชสินคา 

ขั้นตอนท่ี 7 การจัดการกับส่ิงเหลือใช ซ่ึงมิไดเกิดขึ้นตอนหลังการอุปโภคบริโภค
เทานั้น แตอาจเกิดขึ้นกอน ระหวาง หรือหลังการอุปโภคบริโภค โดยมีทางเลือกหลายอยางใน    
การละท้ิงผลิตภัณฑ เชน 

-  การท้ิงโดยตรง 
-  การทําใหคืนสภาพและกลับนําไปใชใหม 
-  การนําไปขายตอ 

Peter, Paul, J and Jerry, C. Olson, ( ปเตอร และโอวสัน, 2002, p.73 ) กลาววา          
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการแกปญหา ( problem solving ) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการทําความ
เขาใจถึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ( consumer decision making ) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1)  การตระหนักถึงปญหา ( problem recognition ) เปนการรับรูความแตกตางระหวาง
อุดมคติ หรือส่ิงท่ีควรจะเปน ( ideal ) และสถานะจริงท่ีเปนอยู ( actual state of affairs )             
ความตองการสินคา ไดแก ส่ิงเราภายในรางกายของบุคคล และส่ิงเราภายนอก 

(2)  การหาขอสรุปของทางเลือกตาง ๆ ( search for alternative solutions ) เปนการหา
ขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ือหาขอสรุปของแตละทางเลือก ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูล
ภายในคือ ตัวผูบริโภคกอน ( internal search ) ขอมูลภายนอก ( external search ) เชน การสอบถาม
เพ่ือนในกลุม บุคคลใกลชิด หรือพนักงานขาย หรือจากส่ือโฆษณาสินคานั้น ๆ นอกจากนั้น 
ผูบริโภคอาจดึงขอมูลภายในจากความทรงจําออกมาใช ซ่ึงเปนขอมูลท่ีผูบริโภครวบรวมไดจาก 
ประสบการณการใช หรือมีโอกาสพบเห็นสินคา 

(3)  การประเมินทางเลือก ( evaluation of alternatives ) เปนการประเมินหรือตัดสิน
ทางเลือกจากความเช่ือ และความรูท่ีผูบริโภคมีตอสินคา เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีเห็นวาเหมาะสม     
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โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาง ๆ ของทางเลือก ไดแก พิจารณาจากคุณสมบัติของสินคา 
ความสําคัญของสินคา ความเช่ือถือในตราสินคา อรรถประโยชนเปรียบเทียบตราสินคา 

(4)  การตัดสินใจซ้ือ ( purchase decision ) ภายหลังการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว 
ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือกตัวเลือกท่ีผูบริโภคพึงพอใจมากกวา ( perference ) ซ่ึงนํามาสู 
ความตั้งใจซ้ือ ( intention to buy ) และการตัดสินใจซ้ือ ( purchase decision ) ในท่ีสุด ซ่ึงมี
องคประกอบดวยกัน 3 ประการ คือ สถานท่ี เง่ือนไขการซ้ือ และความพรอมท่ีจะจําหนาย 

(5)  การประเมินหลังการซ้ือและการใช ( post – purchase use ) เปนการประเมิน
ภายหลังจากการเลือกวาสินคานั้น สามารถตอบสนองความตองการของตนไดมากนอยเพียงใด  
หากผูบริโภครูสึกพึงพอใจตอสินคาภายหลังการใช มักมีแนวโนมวาจะเกิดการซ้ือซํ้า 
  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค       
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ( 2546, หนา 199 – 200 ) การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ               
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคดานตาง ๆ และ
เพ่ือท่ีจะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ผานเขามา           
ในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขาย 
คือ คนหาลักษณะของผูซ้ือและความรูสึกนึกคิดท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ิงตาง ๆ การศึกษาลักษณะของ
ผูซ้ือเปนเปาหมายท่ีมีประโยชนสําหรับผูขาย คือ ทําใหทราบถึงความตองการและลักษณะของ
ลูกคา เพ่ือท่ีจะจัดสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซ้ือไดอยาง
ถูกตอง 

แครียา ภูพัฒน 2551, หนา 24 ( อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541, หนา 130 – 135 ) 
ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะ   
ทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซ้ือของแตละบุคคลมีความ
แตกตางกัน โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 

(1)  ปจจัยดานวัฒนธรรม ( cultural factor ) วัฒนธรรมเปนวิธีการดําเนินชีวิตท่ีสังคม
เช่ือถือวาเปนส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพ่ือใหสังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปไดดวยดี บุคคล
ในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพ่ือการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม 
วัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีกําหนดความตองการ
พ้ืนฐานและพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะเรียนรูเรื่องคานิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู และ
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มีพฤติกรรมอยางไรนั้น จะตองผานกระบวนการทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว และสถาบัน 
ตาง ๆ ในสังคม คนท่ีอยูในวัฒนธรรมตางกันยอมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน โดยวัฒนธรรม
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

(1.1)  วัฒนธรรมพ้ืนฐาน ( culture ) หมายถึง ส่ิงท่ีเปนรูปแบบหรือวิธีทางในการ
ดําเนินชีวิตท่ีสามารถเรียนรูและถายทอด สืบตอกันมาโดยผานขบวนการอบรมและขัดเกลาทาง
สังคม วัฒนธรรม จึงเปนส่ิงพ้ืนฐานในการกําหนดความตองการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล 

(1.2)  วัฒนธรรมยอย ( subculture ) หมายถึง วัฒนธรรมกลุมยอย ๆ ในแตละ
วัฒนธรรม มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคท่ีแตกตางกัน บุคคลท่ีอยูใน
วัฒนธรรมกลุมยอยจะมีขอปฏิบัติทางวัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกตางกันไปจากกลุมอ่ืน ทําใหมีผล
ตอชีวิตความเปนอยู ความตองการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน และ       
ในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีคลายคลึงกัน โดยวัฒนธรรมกลุมยอย ประกอบดวย 

(1.2.1)  กลุมเช้ือชาติ ( nationality groups ) เช้ือชาติตาง ๆ ไดแก ไทย จีน 
อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เปนตน แตละเช้ือชาติมีการบริโภคสินคาท่ีแตกตางกัน 

(1.2.2) กลุมศาสนา ( religious groups ) กลุมศาสนาตาง ๆ ไดแก พุทธ 
คริสต อิสลาม แตละกลุมศาสนามีประเพณีและขอหามแตกตางกัน จึงส งผลตอพฤติกรรม           
การบริโภค 

(1.2.3)  กลุมสีผิว ( recial groups ) กลุมสีผิวตาง ๆ ไดแก ผิวดํา ผิวขาว     
ผิวเหลือง แตละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน จึงทําใหเกิดทัศนคติท่ีแตกตางกัน 

(1.2.4)  พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร ( geographical areas ) หรือทองถ่ิน ( region ) 
พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันและทําใหมีอิทธิพลตอการบริโภค
ท่ีแตกตางกัน 

(1.2.5)  กลุมอาชีพ ( occupational ) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน 
กลุมพนักงาน กลุมนักธุรกิจและเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพ เชน แพทย ครู นักกฎหมาย 

(1.2.6)  กลุมยอยดานอายุ ( age ) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญ วัยทํางานและ
ผูสูงอาย ุ

(1.2.7)  กลุมยอยดานเพศ ( sex ) ไดแก เพศชายและเพศหญิง 
(1.3)  ช้ันทางสังคม ( social class ) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมจากระดับสูง

ไประดับต่ํา โดยใชลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ ฐานะ รายได ตระกูลหรือชาติกําเนิด 
ตําแหนงหนาท่ีของบุคคลเพ่ือจะเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย
ตําแหนงของผลิตภัณฑและการจัดสวนประสมทางการตลาด ช้ันทางสังคมแบงเปน 3 ระดับ           
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6 กลุมยอย โดยช้ันทางสังคมของบุคคลสามารถเล่ือนขั้นได ท้ังขึ้นและลง เนื่องจากมี                    
การเปล่ียนแปลงทางรายได อาชีพ ตําแหนงหนาท่ีการงาน เชน เม่ือบุคคลมีรายไดเพ่ิมขึ้น ยอม
แสวงหาการบริโภคท่ีดีขึ้น 

(1.3.1)  ชนช้ันสูง ( upper class ) แบงเปน 2 กลุมยอย ระดับสูงอยางสูง         
(   upper – upper class ) ไดแก ผูดีเกาท่ีไดรับมรดกจํานวนมาก กลุมนี้มีกําลังซ้ือเพียงพอ สินคา      
ท่ีเปนท่ีตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก สินคาฟุมเฟอย เชน เพชร บานและรถยนตราคาแพง 
ระดับสูงอยางต่ํา ( lower – upper class ) ไดแก กลุมผูบริหารระดับสูงหรือ กลุมเศรษฐี สินคา
เปาหมายของกลุมนี้จะคลายคลึงกับระดับสูงอยางสูง แตกลุมนี้จะมีความตองการดานการยกยอง
มากกวา 

(1.3.2)  ชนช้ันกลาง ( middle class ) แบงเปน 2 กลุมยอย ชนช้ันกลาง    
อยางสูง ( upper – middle class ) ไดแก ผูท่ีไดรับความสําเร็จทางอาชีพ สินคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
ไดแก บาน เส้ือผา รถยนต เฟอรนิเจอร ของใชในครัวเรือน ชนช้ันกลางอยางต่ํา ( lower – middle 
class ) ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติงานและขาราชการ สินคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย ไดแก สินคาราคา
ปานกลาง เชน สินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

(1.3.3)  ชนช้ันลาง ( lower class ) แบงเปน 2 กลุมยอย ชนช้ันลางอยางสูง     
( upper – lower class ) ไดแก กลุมผูใชแรงงานและมีทักษะพอสมควร สินคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
ไดแก สินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพและราคาประหยัด ชนช้ันลางอยางต่ํา ( lower – lower class ) 
ไดแก กรรมกรท่ีมีรายไดต่ํา สินคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย ไดแก สินคาราคาประหยัดทุกชนิด 

(2)  ปจจัยดานสังคม ( social factor ) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันและ           
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

(2.1)  กลุมอางอิง ( reference group ) เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้มี
อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงจะมีอิทธิพล     
ตอบุคคลในกลุมทางดานพฤตกิรรมและการดําเนินชีวิต รวมท้ังทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล 
เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนท่ียอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจาก
กลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงเปน 2 ระดับ คือ 

(2.1.1)  กลุมปฐมภูมิ ( primary group ) ไดแก บุคคลภายในครอบครัว 
บุคคลใกลชิดกลุมเพ่ือนสนิท 

(2.1.2)  กลุมทุติยภูมิ ( secondary group ) ไดแก เพ่ือนรวมอาชีพ เพ่ือนรวม
สถาบัน กลุมบุคคลช้ันนําในสังคม บุคคลตาง ๆ ในสังคม 
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(2.2)  ครอบครัว ( family ) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ 
ความคิดและคานิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ
ขายสินคาจึงตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภค และการดําเนินชีวิตของครอบครัวดวย 

(2.3)  บทบาทและสถานะ ( roles and status ) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลาย ๆ กลุม 
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคกรและสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกตางกันในแตละกลุม 
ฉะนั้นในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ
สินคาของตนเอง พิจารณาไดจากรายละเอียด ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงบทบาทและสถานะของบุคคลในการตัดสินใจซ้ือ 
ท่ีมา : Philip Kotler ( ฟลลิป คอตเลอร ), 1994, p.161 
 

ผูบริโภคแตละคนมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกัน ดังนี ้
(1)  ผูริเริ่ม ( initiator ) คือ บุคคลผูริเริ่มคิดถึงการซ้ือสินคาอยางใดอยางหนึ่ง 
(2)  ผูท่ีมีอิทธิพล ( influence ) คือ บุคคลผูท่ีมีความคิดเห็นอันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือ 

ผูริเริ่ม 
( initiator ) 

การตัดสินใจซ้ือ 
( buying decision ) 

ผูตัดสินใจซ้ือ 
( decider ) 

ผูท่ีมีอิทธิพล 
( influence) 

ผูซ้ือ 
( buyer ) 

ผูใช 
( user ) 
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(3)  ผูตัดสินใจซ้ือ ( decider ) คือ บุคคลผูมีอํานาจและหนาท่ีในการตัดสินใจซ้ือวาจะ
ซ้ือสินคาอะไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยางไร  

(4)  ผูซ้ือ ( buyer ) คือ บุคคลผูท่ีทําหนาท่ีในการซ้ือสินคา 
(5)  ผูใช ( user ) คือ บุคคลผูท่ีทําหนาท่ีบริโภคหรือใชสินคาและบริการ 

 
 (3)  ปจจัยสวนบุคคล ( personal factor ) เปนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือไดรับอิทธิพล             
จากลักษณะสวนบุคคลของคนในดานตาง ๆ เปน 6 แบบ ประกอบดวย 

(3.1)  อายุ ( age ) อายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการสินคาและบริการท่ีตางกัน 
ตัวอยาง เชน ชวงอายุ 0 - 5 ป จะตองการสินคาประเภทอาหารสําหรับเด็กของเลน เส้ือผาสําหรับ
เด็กชวงอายุ 6 - 19 ป จะตองการสินคาประเภทเส้ือผาอุปกรณกีฬา วิทยุเทป อุปกรณการเรียน 
เครื่องสําอาง ชวงอายุ 20 – 34 ป จะตองการสินคาประเภทรถยนต เครื่องแตงบาน ซ้ือของใหเด็ก ๆ 
ชวงอาย ุ35 - 49 ป จะตองการสินคาประเภทบานหลังใหญ ๆ รถยนตคันท่ี 2 ท่ีดีกวารถยนตคันเดิม
และชวงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จะตองการสินคาประเภทสินคาบํารุงรางกาย บริการดานการแพทย 
การทองเท่ียวอยางสะดวกสบาย เปนตน 

(3.2)  วัฏจักรชีวิตครอบครัว ( family life cycle stage ) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ
ความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรม
การซ้ือท่ีแตกตางกัน ( Philip Kotler, 2003, p.260 ) ไดกลาววา วงจรชีวิตครอบครัวประกอบดวย
ขั้นตอนแตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน ดังนี ้

ขั้นท่ี 1 เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว ไมพักอาศัยท่ีบาน ( bachelor stage ; young 
single people not living at home ) มีภาระทางดานการเงินนอย เปนผูนําแฟช่ัน ชอบการสันทนาการ
และมักจะซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว เครื่องใชในครัว เฟอรนิเจอร สนใจดานการพักผอน 
บันเทิง อุปกรณในการเลนเกมส เส้ือผาและเครื่องสําอาง 

ขั้นท่ี 2 คูสมรสใหม วัยหนุมสาวและยังไมมีบุตร ( newly married couple ; young 
not have children ) มีสถานะทางการเงินท่ีดีกวา มีอัตราการซ้ือสูงสุดและมักจะซ้ือสินคาท่ีมี      
ความคงทนถาวร เชน รถยนต ตูเย็น โทรทัศนและเฟอรนิเจอรท่ีมีความคงทนสวยงาม 

ขั้นท่ี 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นท่ี 1 : บุตรคนเล็กอายุต่ํากวา 6 ขวบ ( full nest 1 ; 
youngest child under six ) มีเงินสดนอยกวาขั้นท่ี 2 มักจะซ้ือสินคาจําเปนท่ีใชในบาน เชน รถยนต
สําหรับครอบครัว เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน และซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหาร เส้ือผา 
วิตามิน ยารักษาโรค และของเดก็เลน รวมท้ังสนใจในผลิตภัณฑใหม ๆ เปนพิเศษ 
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ขั้นท่ี 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นท่ี 2 : บุตรคนเล็กอายุเทากับหรือมากกวา 6 ขวบ   
( full nest 2 ; youngest child six or over ) มีฐานะทางการเงินดีขึ้น ภรรยาอาจทํางานดวย เพราะบุตร
เขาโรงเรียนแลว กลุมนี้ไมคอยไดรับอิทธิพลจากการโฆษณา สินคาท่ีซ้ือมักมีขนาดใหญ หรือซ้ือ
เปนจํานวนมาก เชน รถยนตคันท่ี 2 อาหารจํานวนมาก ใหลูกเรียนดนตรี 

ขั้นท่ี 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นท่ี 3 : คูแตงงานสูงวัยและมีบุตรท่ีโตแลวอาศัยอยู
ดวยกัน ( full nest 3 ; older married couples with dependent children ) มีฐานะทางการเงินดี
สามารถสินคาถาวรและเฟอรนิเจอรมาแทนสินคาเกา สินคาท่ีซ้ือเปนสินคาท่ีดีขึ้นกวาสินคาขั้นท่ี 4 
เชน การพักผอนและการทองเท่ียวท่ีหรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม  

ขั้นท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตร       
ท่ีแยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวยังทํางานอยู ( empty nest 1 ; older married couples, no 
children living with them, head of household in labor force ) มีฐานะทางการเงินดี ชอบการ
พักผอน ชอบบริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนาและชอบชวยเหลือสังคม 

ขั้นท่ี 7 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 2 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตร       
ท่ีแยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวเกษียณแลว ( empty nest 2 ; older married couples, no 
children living at home, head of household retired ) กลุมนี้มีรายไดท่ีลดลง คาใชจายสวนใหญเปน
คารักษาพยาบาล และผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอาย ุ

ขั้นท่ี 8 คนท่ีอยูคนเดียว เนื่องจากอีกฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดจากกันและ           
ยังทํางานอยู ( solitary survivors in lobor force ) กลุมนี้มีรายไดพอประมาณ และรักการทองเท่ียว 

ขั้นท่ี 9 คนท่ีอยูคนเดียว เนื่องจากอีกฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดจากกันและออกจาก
งานแลว ( solitary survivors retired ) กลุมนี้มีรายไดนอย และคาใชจายสวนใหญเปนคารักษา 
พยาบาล 

(3.3)  อาชีพ ( occupation ) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความตองการสินคา
และบริการท่ีแตกตางกัน เชน กลุมขาราชการจะตองการรถยนตของประเทศญี่ปุนท่ีประหยัดน้ํามัน
และราคาพอสมควร ในขณะท่ีกลุมนักธุรกิจจะตองการรถยนตจากประเทศแถบยุโรปท่ีดูหรูหรา
ราคาแพง เปนตน ดังนั้น   นักการตลาดจะตองศึกษาวาผลิตภัณฑของบริษัทเปนท่ีตองการของกลุม
อาชีพใดเพ่ือท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
เปาหมายไดอยางเหมาะสม 

(3.4)  สถานะทางเศรษฐกิจ ( economic circumstances ) สถานะทางเศรษฐกิจท่ีจะ
มีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ไดแก รายไดการใชจายของผูบริโภค ซ่ึงจะหมายถึง 
รายไดสุทธิของผูบริโภคหลังจากท่ีเก็บจํานวนหนึ่งไวเปนเงินออม แลวจะเปนเงินท่ีผูบริโภคมีไว
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เพ่ือการใชจาย อํานาจการซ้ือและทัศนคติท่ีเกี่ยวกับการจายเงิน ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือสินคาท้ังส้ิน 

(3.5)  การศึกษา ( education ) ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีแนวโนม
ท่ีจะ ตองการขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ประเภทของผลิตภัณฑและคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตางกัน 

(3.6)  รูปแบบการดํารงชีวิต ( life style ) หมายถึง รูปแบบของการดําเนินชีวิตใน
โลกมนุษย มีความเช่ือวาแบบของการดํารงชีวิตของผูบริโภคเปนผลรวมของกิจกรรมท่ีบุคคลทํา      
( activities ) ความสนใจของบุคคล ( interest ) ความคิดเห็นของบุคคลตอส่ิงตาง ๆ ( opinions ) และ
ลักษณะทางประชากรศาสตร ( demographics ) ของบุคคลนั้น อาจเขียนยอ ๆ ไดวา life style = AIO 
+ Demo ตัวอยาง เชน 

(3.6.1)  กิจกรรมท่ีบุคคลทํา ( activities ) ไดแก การทํางาน การพักผอน   
งานอดิเรก กีฬาท่ีเลน เปนตน 

(3.6.2)  ความสนใจของบุคคล ( interest )ไดแก ครอบครัว อาชีพ บาน 
ชุมชน แฟช่ัน เปนตน 

(3.6.3)  ความคิดเห็นของบุคคลตอส่ิงตาง ๆ ( opinions ) ไดแก ตนเอง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ผลิตภัณฑ เปนตน 

(3.6.4)  ลักษณะทางประชากรศาสตร( demographics ) ไดแก อายุ การศึกษา 
รายได อาชีพ ถ่ินท่ีอยูอาศัย เปนตน ตัวอยาง เชน นางสาวสุดสวยมีกิจกรรมประจําวัน คือ             
การทํางานเปนผูจัดการฝายการตลาด สนใจในเรื่องอาชีพและแฟช่ัน และมีความคิดเห็นวาการเขา
สังคมจะมีสวนชวยเสริมในเรื่องงานอาชีพไดดี ประกอบกับเปนคนท่ียังโสดและรายไดดี จึงทําให
นางสาวสุดสวยมีแบบของการดํารงชีวิตท่ีมุงเนนไปท่ีงานนอกเหนือ จากเวลาทํางานจะแตงตัวตาม
แฟช่ันเพ่ือไปรวมในงานสังคมตาง ๆ 

(3.7)  บุคลิกลักษณะ ( personality ) บุคลิกลักษณะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
เพราะบุคลิกลักษณะเปนผลรวมของทัศนคติและนิสัยของบุคคลผูบริโภคแตละคนจะมีบุคลิก         
ท่ีแตกตางกันไป เชน เปนคนละเอียดออน คนเปดเผย คนมีความคิด สรางสรรคหรือเปนคนมี
ระเบียบ เปนตน บุคคลท่ีมีบุคลิกตางกันเหลานี้จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน เชน คนมี
ความคิดสรางสรรคมักจะชอบทดลองใชผลิตภัณฑใหม ๆ ในขณะท่ีคนละเอียดถ่ีถวนจะพอใจ
สินคาท่ีรูจักดีอยูแลววามีคุณภาพดีและมีราคาเหมาะสม นักการตลาดจะตองพยายามคนหาบุคลิก
ของบุคคลกลุมตาง ๆ เพ่ือนํามาใชใหบรรลุเปาหมาย  ทางการตลาด โดยเฉพาะกับสินคา               
บางประเภทท่ีมีผลตอบุคลิกของผูใชท่ีจะปรากฏตอคนอ่ืน ๆ ในสังคม เชน สินคาประเภทเส้ือผา 
น้ําหอม รถยนต และเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน ตัวอยางของการนําบุคลิกของผูบริโภคไปใช 
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เชน บริษัทผลิตเบียรพบวานักดื่มเบียรมีบุคลิกชอบเอาชนะ กาวราวและมีความเช่ือม่ันในตัวเอง 
ดังนั้นนักการตลาดจึงตองพยายาม ทําใหลักษณะเหลานี้ปรากฏในตัวสินคาและปรากฏในช้ินงาน
โฆษณาดวย 

(4.)  ปจจัยดานจิตวิทยา ( psychological factor ) หรือปจจัยภายใน หมายถึงการเลือกซ้ือ
ของบุคคลท่ีไดรับอิทธิพลจากกระบวนการดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา ปจจัยดานจิตวิทยาแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

(4.1)  การจูงใจ ( motivation ) เปนวิธีการท่ีจะชักนําพฤติกรรมของมนุษยใหปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค การเกิดขึ้นของพฤติกรรมมนุษยตองมีส่ิงจูงใจ ( motive ) หรือส่ิงกระตุนเพ่ือ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ ( needs ) โดยอาศัยส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุนทางการตลาด     
ตามความตองการของมนุษยซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดพรอม ๆ กัน ท้ังสภาวะความตองการทางรางกาย หรือ
อาจเกิดจากสภาวะทางจิตใจ ( psychogenic ) เชน ความตองการการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของ
สังคม ตองการประสบความสําเร็จ การศึกษาถึงทฤษฎีการจูงใจจะชวยใหเขาใจและสามารถนํา
แนวคิดการจูงใจมาปรับใชไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ซ่ึงทฤษฎีท่ีไดรับการการกลาวถึงและนํามาใชมาก
ท่ีสุด ไดแก ทฤษฎีของ Maslow Abraham 

(4.1.1)  ทฤษฎีของมาสโลว ( อดุลย จาตุรงคกุล, 2543, หนา 150 ) เปน
ทฤษฎีท่ีคนรูจักกันมากท่ีสุด ทฤษฎีหนึ่ง ซ่ึงระบุวาบุคคลมีความตองการเรียงลําดับจาก
ระดับพ้ืนฐานไปสูระดับสูงสุด กรอบความคิดท่ีสําคัญของทฤษฎีนี้มี 3 ประการ คือ 

(4.1.1.1)  บุคคลเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตองการ ความตองการมี
อิทธิพลหรือ เปนเหตุจูงใจตอพฤติกรรมความตองการท่ียังไมไดรับการสนองตอบเทานั้นท่ีเปน  
เหตุจูงใจ สวนความตองการท่ีไดรับการสนองตอบแลวจะไมเปนเหตุจูงใจอีกตอไป 

(4.1.1 .2)   ความตองการของบุคคลเปนลําดับ ช้ันเรียงตาม
ความสําคัญจากความตองการพ้ืนฐาน ไปจนถึงความตองการท่ีซับซอน 

(4.1.1.3)  เม่ือความตองการลําดับต่ําไดรับการตอบสนองอยางดี
แลว บุคคลจะกาวไปสูความตองการลําดับท่ีสูงขึ้นตอไป 

มาสโลวเห็นวาความตองการของมนุษยมี 5 ระดับ จากระดับต่ําไปสูระดับสูง                  
มีรายละเอียดดังนี ้

ระดับท่ี 1 ความตองการทางดานรางกาย ( physiological needs ) เปนความตองการ
ลําดับต่ําสุดและเปนความตองการพ้ืนฐานของชีวิต เชน ความตองการปจจัยส่ี ความตองการการ
พักผอน และความตองการทางเพศ สินคาท่ีตอบสนองความตองการทางดานรางกายของผูบริโภค 
ไดแก อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค สินคาท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตท้ังหมด 
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ระดับท่ี 2 ความตองการความปลอดภัย ( safety needs ) เปนความตองการท่ีเหนือกวา
ความตองการเพ่ือการอยูรอดซ่ึงมนุษยตองการเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงขึ้น เชน ตองการ
ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน ความตองการท่ีจะไดรับการปกปองคุมครองจากอันตรายตาง ๆ  สินคา
ท่ีตอบสนองความตองการในดานนี้ ไดแก สินคาท่ีสรางความม่ันใจ การประกันชีวิต เปนตน 

ระดับท่ี 3 ความตองการความสังคม ( social needs ) หรือความตองการความรักและ 
การยอมรับ  ( love and belongingness needs ) เชน ความตองการท้ังในแงของการใหและการไดรับ
ซ่ึงความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการใหไดรับการยอมรับ สินคา        
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการในดานนี้ ไดแก ของขวัญ ส.ค.ส. เครื่องแบบ เปนตน 

ระดับท่ี 4 ความตองการการยกยอง ( esteem needs ) เปนความตองการการยกยอง
สวนตัว ( self – esteem ) ความนับถือ ( recognition ) และสถานะ ( status ) จากสังคม ตลอดจนเปน
ความพยายามท่ีจะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เชน ความตองการท่ีจะไดรับความ
เคารพนับถือจากผูอ่ืน ความสําเร็จความรู ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียง
ในสังคม สินคาท่ีตอบสนองความตองการในดานนี้ เชน บานท่ีหรูหรา รถยนตราคาแพง แหวน
เพชร เฟอรนิเจอรราคาแพง เปนตน 

ระดับท่ี 5 ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต ( self – actualization needs ) เปน
ความตองการขั้นสูงสุดของแตละบุคคล ท่ีตองการไดรับการยกยองเปนพิเศษ เชน ความตองการ
เปนนายกรัฐมนตรี เปนรัฐมนตรี เปนนักกีฬา นักรอง นักแสดง ท่ีมีช่ือเสียง เปนตน 
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  Maslow’s Hierarchy of Needs 
 

                         
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
ท่ีมา : Maslow Abraham, 1970, p.46 
 

มาสโลวแบงความตองการเหลานี้ออกเปน 2 กลุม คือ ความตองการท่ีเกิดจากความ   
ขาดแคลน ( deficiency needs ) เปนความตองการระดับต่ํา ไดแก ความตองการทางกายและความ
ตองการความปลอดภัย อีกกลุมหนึ่งเปนความตองการความกาวหนาและพัฒนาตนเอง ( growth 
needs ) ไดแก ความตองการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความตองการเติมความสมบูรณ       
ใหชีวิต จัดเปนความตองการระดับสูง และอธิบายวาความตองการระดับต่ําจะไดรับการสนองตอบ
จากปจจัยภายนอกตัวบุคคล สวนความตองการระดับสูง จะไดรับการตอบสนองจากปจจัยภายใน   
ตัวบุคคลเอง 

ตามทฤษฎีของมาสโลว ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองอยางดีแลว จะไมสามารถ
เปนเง่ือนไขจูงใจบุคคลอีกตอไป แมผลวิจัยในเวลาตอมา ไมสนับสนุนแนวคิดท้ังหมดของมาสโลว 
แตทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลวก็เปนทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐาน ในการอธิบายองคประกอบ
ของแรงจูงใจซ่ึงมี การพัฒนาตอ ๆ กันมา 

(4.2)  การรับรู ( perception ) ผู ท่ีไดรับการกระตุนจะพรอมท่ีจะแสดงออก         
การแสดงออกในรูปแบบไหนขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคล การรับรูเปนกระบวนการในการเลือก     
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( select ) จัดการ ( organize ) และแปล ( interpret ) ขอมูลท่ีเปนปจจัยนําเขา ซ่ึงสงผลใหการรับรู
ของบุคคลตอส่ิงเดียวกันแตกตางกันไป เนื่องจากมีกระบวนการในการรับรูท่ีแตกตางกัน 

(4.3)  การเรียนรู ( learning ) นักการตลาดสามารถสรางการเรียนรูใหกับบุคคลได
โดยใชแรงขับดัน ( drive ) ส่ิงกระตุน ( stimuli ) ส่ิงช้ีนํา ( cue ) การตอบสนอง ( response ) และ
การบังคับ ( reinforcement ) ตามแตสถานการณแตกตางกันไป 

(4.4)  ความเช่ือ ( beliefs ) มาจากการเรียนรูของบุคคลและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซ้ือของผูบริโภคซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได ความเช่ือเปนลักษณะท่ีแสดงถึงความรูสึกนึกคิด   
ท่ีจะเปนไปได อันเปนจุดมุงหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะซ่ึงจะเปนความจริงหรือไมจริงก็ได ความเช่ือนี้
อาจเกิดจากความรู ความคิดเห็น หรือศรัทธาก็ได และอาจมีอารมณความรูสึก หรือความสะเทือนใจ 
เขามาเกี่ยวของหรือไมก็ได 

(4.5)  ทัศนคติ ( attitude ) เปนความคิดเห็นในทางบวกหรือลบ สงผลตอความรูสึก          
ทางอารมณ และแนวโนมท่ีจะกระทําตอวัตถุประสงคหรือแนวคิดบางอยาง ทัศนคติจะสงผลถึง
พฤติกรรมท่ีคอนขางยั่งยืน ดังนั้น นักการตลาดตองพยายามเสนอผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทัศนคติของ
บุคคลเหลานั้น แทนท่ีจะพยายามเปล่ียนทัศนคติของบุคคล เชน เสนอผลิตภัณฑท่ีไมขัดแยง         
ตอกฎเกณฑทางวัฒนธรรม และสังคม 

สรุปการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้น ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ หลากหลายปจจัย 
และในทายท่ีสุดก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน   
ส่ิงท่ีนักการตลาดตองใหความใสใจในปจจัยตาง ๆ ของผูบริโภครวมถึงสาเหตุตาง ๆ อันจะทําให
สามารถคนหาความตองการของผูซ้ือและสามารถตอบสนองความตองการไดอยางสูงสุด 
 
ประเภทของช้ินสวนอะไหลรถยนต, อุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหลรถยนต และอะไหล
ทดแทนในประเทศไทย 
 

ประเภทของชิ้นสวนอะไหลรถยนต 
อุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหลรถยนตในประเทศไทย นั้นประกอบอะไหลท่ีผลิตใน

ประเทศและท่ีนําเขามาเอง และจําหนายออกสูตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยประเภท
ช้ินสวนและอะไหลทดแทนแบงออกเปน 3 กลุม ( สถาบันยานยนต, 2550 ) ดังนี้ 

1.  อะไหลแท ไดแก ช้ินสวนและอะไหลท่ีมีตราสินคาของรถยนต มีคุณภาพ และ    
ราคาสูง มีการรับประกันคุณภาพสินคา เจาของตราสินคาจะเปนควบคุมและคัดเลือกตัวแทน
จําหนายเอง โดยช้ินสวนท่ีจําหนายอาจเปนช้ินสวนท่ีเจาของตราสินคาเปนผูผลิต หรือเปนผูนําเขา 
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หรือใหผูผลิตช้ินสวนรายอ่ืนทําการผลิตให โดยมีเง่ือนไขวาผูรับจางผลิตช้ินสวนนั้นจะไมผลิต
จําหนายในตราสินคานั้น ๆ โดยปกติช้ินสวนอะไหลทดแทนในกลุมนี้จะผลิตจากผูผลิตช้ินสวน  
ในการสงเขาประกอบเปนรถยนต จึงทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจวาจะเขากันไดกับสวนอ่ืน ๆ ของ
ระบบและมีคุณภาพท่ีเปนท่ีนาเช่ือถือ แมจะมีราคา  ท่ีสูงกวาช้ินสวนอะไหลทดแทนประเภทอ่ืน 
ช้ินสวนและอะไหลทดแทนในกลุมนี้มักเรียกกันวา OES ( original equipment supplier )  เพ่ือใหมี
ความแตกตางกับคําวา OEM ( original equipment manufacturer ) ท่ีหมายถึง ช้ินสวนแทท่ีใชใน  
การประกอบรถยนต 

2.  อะไหลเทียบ ไดแก ช้ินสวนและอะไหลท่ีผลิตโดยผูผลิตช้ินสวนท่ัวไปท่ีมีตราสินคา
ของตัวเอง แตสามารถนําไปใชไดกับรถยนตแตละรุนตามท่ีระบุไว มีราคาต่ํากวาอะไหลแท           
มีคุณภาพดีระดับหนึ่ง ช้ินสวนอะไหลทดแทนในกลุมนี้มักเรียกวา REM ( replacement equipment 
manufacturer ) 

3.  อะไหลเทียม ไดแก ช้ินสวนและอะไหลท่ีผูผลิตใชตราสินคาของรถยนต โดยไมได
รับอนุญาตมักมีราคาถูก แตมีคุณภาพต่ํา 

สรุป อะไหลรถยนต หมายถึง ช้ินสวนประกอบภายในรถยนตสําหรับเปล่ียนเม่ือ
ตองการซอมแซมหรือเม่ือช้ินสวนเดิมชํารุดสึกหรอ ซ่ึงช้ินสวนเหลานี้มีหลายระดับท้ังราคา และ
คุณภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูซ้ือ 
 

ประเภทอุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหลรถยนตและอะไหลทดแทนในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหลและอะไหลทดแทนในประเทศไทย จําแนกกลุมธุรกิจเปน              

3 กลุมหลัก ( สถาบันยานยนต, 2550 ) ดังนี้ 
1.  กลุมผูผลิต / ผูนําเขา สามารถจําแนกเปน 3 กลุม ดังนี ้

1.1  กลุมผูผลิตช้ินสวน OEM ซ่ึงไดรับอนุญาตจากผูประกอบรถยนตใหทําการผลิต
เพ่ือสงประกอบเปนรถยนต และอีกสวนหนึ่งสงขายเปนช้ินสวนอะไหลทดแทน ซ่ึงตองดําเนินการ
ผานเครือขายของผูประกอบรถยนต ตามท่ีไดรับอนุญาต 

1.2  กลุมผูผลิตช้ินสวนอิสระ เปนผูผลิตช้ินสวนท่ีมีความสามารถในการผลิต
ช้ินสวนยานยนตของตนเองท่ีสามารถใชไดกับรถยนตรถยนตรุนตาง ๆ โดยกลุมนี้มีความเปนอิสระ
ท่ีจะสงช้ินสวนอะไหลจําหนายผานเครือขายตาง ๆ หากเครือขายเหลานั้นไมมีขอจํากัด 

1.3  ผูนําเขา ไดแก ผูคาท่ีนําเขาช้ินสวนอะไหลรถยนตจากตางประเทศ ซ่ึงสวนหนึ่ง
เปนการนําเขาของบริษัทผูประกอบรถยนตจากประเทศแมของบริษัทผูผลิตรถยนต หรือประเทศ    
ท่ีทําการผลิตช้ินสวน OEM และจําหนายเปนช้ินสวนอะไหล OES 
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2.  กลุมผูคาช้ินสวนและอะไหล สวนใหญเปนผูประกอบการชาวไทยท่ีมีประวัติการ  
คาขายมายาวนาน มีเครือขายและชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสัมพันธกันมาเปนรุน ๆ โดยผูคา
รายใหญ แตเดิมมักตั้งอยูในเขตรอบในของกรุงเทพมหานคร ไดแก ยานวรจักร ยานสวนมะลิ ซ่ึงใน
ปจจุบันไดมีการขยายท่ีตั้งออกไปนอกเขตดังกลาวอยูบาง แตก็ยังคงมีฐานอยูในยานดังกลาว      
โดยจําแนกเปน 4 กลุม ดังนี ้

2.1  กลุมตัวแทนจําหนายอะไหล ( distributor ) เปนผูรับช้ินสวนของอะไหลแทจาก
กลุม OEM และรับช้ินสวนอะไหลจากผูผลิตช้ินสวนอิสระ รวมถึงบางรายมีการส่ังช้ินสวนอะไหล
จากตางประเทศเขามาจําหนายรวมกับช้ินสวนอะไหลท่ีผลิตในประเทศ 

2.2  กลุมคาสง ( dealer ) หรือท่ีเรียกกันวา “ ยี่ปว ” เปนกลุมผูทําการคาสงช้ินสวน
อะไหลใหแกรานคาอะไหล โดยกลุมนี้สวนใหญจะเปนผูคาสงท่ีมีการทําธุรกิจและมีสายสัมพันธ
กับตัวแทนจําหนายช้ินสวนอะไหลมายาวนาน โดยจะส่ังซ้ือช้ินสวนอะไหลจากกลุมตัวแทน
จําหนายผูผลิตช้ินสวนอะไหลอิสระ รวมถึงการนําเขาสินคาโดยตรงจากตางประเทศ มีพนักงานขาย
จํานวนมากจําหนายสินคาเพ่ือขายสงไปยังจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

2.3  กลุมรานคาอะไหล เปนผูคาอิสระท่ีมีกระจายอยูท่ัวประเทศเปนจํานวนมาก 
และยังไมเคยมีการศึกษาถึงจํานวนรานคา และมูลคาการคาท่ีเกิดขึ้น ณ จุดนี้ โดยจุดนี้ถือเปน        
จุดเกือบสุดทายของช้ินสวนอะไหลจะถึงมือผูบริโภค ลูกคาของกลุมรานคาอะไหล คือ อูอิสระ    
ตาง ๆ และอาจรวมถึงลูกคาโดยตรง ( เจาของรถยนต ) ซ่ึงนําไปซอมและเปล่ียนช้ินสวนอะไหล
รถยนตเอง 

2.4  กลุมผูคาช้ินสวนอะไหลมือสอง หรือท่ีเรียกกันวา “ กลุมเชียงกง ” เปนกลุม     
ท่ีจําหนายช้ินสวนอะไหลมือสองท่ีหาจากในประเทศ และมีการนําเขาจากตางประเทศดวย 

3.  กลุมผูใหบริการซอมและบํารุงรักษา สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังนี ้
3.1  กลุมตัวแทนจําหนายรถยนต ( dealer ) ของเจาของตราสินคารถยนต               

ซ่ึงใหบริการในการบํารุงรักษาและซอมรถในตราสินคาท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 
โดยเปนศูนยบริการท่ีมีมาตรฐาน มีเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัย พนักงานไดรับการฝกอบรม
อยางดีจากเจาของตราสินคาและจากเจาของกิจการ สวนใหญจะจําหนายเฉพาะช้ินสวนอะไหล      
ท่ีเปน OES และใหบริการแกรถยนตใหมท่ีอยูในระยะเวลารับประกัน และทําประกันภัยช้ัน 1    
ราคาบริการคอนขางสูง แตผูบริโภคมีความม่ันใจในคุณภาพของสินคาและบริการมากกวา        
กลุมผูใหบริการกลุมอ่ืน รวมถึงมีหลักประกันในการรับประกันคุณภาพสินคาและบริการท่ีดี 

3.2  กลุมสถานีบริการสมัยใหม ( modern trade หรือ quick service ) เปนกลุม         
ท่ีใหบริการแบบรวดเร็ว ดวยคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัย สวนใหญ    
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จะเริ่มจากความชํานาญทางดานชวงลางของรถยนต เชน ยาง เบรก คลัชท โชคอัพ เปล่ียนถาย
น้ํามันเครื่อง แตปจจุบันมีการขยายการใหบริการเปนการซอมแซมเพ่ิมมากขึ้น บางสถานีบริการ    
มีการตกแตง หนารานท่ีสวยงาม ทันสมัย หรูหรา ประกอบกับความรวดเร็วในการใหบริการ 

3.3  อูอิสระ และรานยาง สถานบริการในกลุมนี้สวนใหญเปนรานคาขนาดกลาง 
และขนาดยอม อาศัยความชํานาญของเจาของราน และสายสัมพันธกับลูกคาท่ีมีมานานเปนหลัก 
จุดเดน คือ มีรานคากระจายอยูท่ัวประเทศ เขาถึงไดสะดวก ราคาไมแพง และการรูจักเปน           
การสวนตัวกับลูกคา อยางไรก็ตามอาจมีปญหาในเรื่องของคุณภาพสินคาท่ีอาจมีช้ินสวนอะไหล
เทียมปลอมปน รวมท้ังมีปญหาเรื่องมาตรฐานการซอมบํารุง และการรับประกันการซอม 

สรุป อุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหลทดแทน เปนโครงสรางหลักในการจัดจําหนาย
ช้ินสวนอะไหลรถยนต และบริการเกี่ยวกับรถยนต เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชรถยนต 
เม่ือช้ินสวนเดิมชํารุดสึกหรอ หรือตองการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดด ี

 
ประวัติเกี่ยวกับบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
 

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด กอตั้งในปพ.ศ. 2507 โดยนายสันติ ตั้งกอสกุล 
ดําเนินธุรกิจประเภทซ้ือมา – ขายไป อะไหลรถยนต แรกเริ่มบริษัท ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท     
ตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด ในการเปนตัวแทนจําหนายอะไหลแทอีซูซุ  

ในป 2531 บริษัทไดเริ่มจัดจําหนายอะไหลแทมิตซูบิซิและขยายไปสูการจัดจําหนาย
อะไหลแทตาง ๆ เชน อะไหลแทโตโยตา อะไหลแทฮอนดา อะไหลแทนิสสัน อะไหลแทฟอรด 
อะไหลแทเชฟโรเลต อะไหลแทฟูโซ และไดขยายสูการจัดจําหนายอะไหลแบรนดยี่หอตาง ๆ ไดแก 
โชคอัพ TOKICO โชคอัพ KAYABA ปลอกสูบ MAYPHIL ปลอกสูบ CROMORD จานคลัทช 
หวีคลัทช EXEDY ผลิตภัณฑทรีบอนด ซิลมูซาชิ สายพาน SKF ฯลฯ จนถึงปจจุบัน  

ในป 2534 บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของตลาดไสกรองรถยนตในประเทศไทย 
บริษัทจึงไดกอตั้งบริษัท ชวกน จํากัด ผลิตไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองอากาศ ไสกรองโซลา 
ภายใตแบรนด Power-S, G-Part อีกท้ังบริษัท ชวกน จํากัด  ยังเปนผูผลิตไสกรองใหกับบริษัท 
บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตแบรนด A.C.T. เปนผูผลิตไสกรองใหกับบริษัท 
เชลลแหงประเทศไทย จํากดั ภายใตแบรนดโปรเชิรฟ และเปนผูผลิตไสกรองใหกับบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ภายใตแบรนด กรีนเชิรฟ   

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้น บริษัทไดจัดตั้งศูนยกระจายสินคากาญจนาภิเษก        
บนพ้ืนท่ี 7 ไร ตั้งอยูเลขท่ี 99 หมู 2 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแกว                
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จ.ปทุมธานี 12140 มีพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคามากกวา 5,000 ตารางเมตร พรอมช้ันวางสินคาจํานวน 
50,000 ชอง บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท มีพนักงาน168 คน บริษัทไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 โดย TÜV RHEINLAND THAILAND Co., LTD. ในวันท่ี 1 
กันยายน 2548 ใบรับรองเลขท่ี 01 100 048981 จนถึงปจจุบัน โดยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2008  ไดครอบคลุมการบริหารงาน ดังนี้ ระบบบริหารการขาย ระบบบริหารคลังสินคา 
ระบบขนสงสินคา 
 

ปรัชญาการบริหาร 
ดวยความมุงม่ันในการใหบริการ บริษัทมีนโยบายอันแนวแนท่ีจะเสนอขายอะไหลแท   

และอะไหลอ่ืน ๆ ท่ีไดมาตรฐาน และการใหบริการท่ีรวดเร็วและเปนมิตร ทานสามารถม่ันใจไดวา
ทุกครั้งท่ีทานซ้ือสินคาจากเรา ทานจะไดรับอะไหลแท หรืออะไหลท่ีไดมาตรฐานจากทางบริษัท 
พรอมการจัดสงท่ีถูกตองและรวดเร็ว สมดังสโลแกนของบริษัท “ ถูกทุกชิ้น แททุกสวน ” บริษัทได
มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย       
เพ่ือคืนกําไรใหกับลูกคาของบริษัท 

 
โครงสรางการบริหารองคการ 
บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานตาม

โครงสรางขององคการไว 3 สวน ตามรายละเอียดดานลางนี ้
              1.  ฝายบริหารการตลาด ( marketing ) 
              2.  ฝายโลจิสติกส ( stock control ) 
              3.  ฝายบัญชี – การเงิน ( financial ) 
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ภาพท่ี 2.3 โครงสรางการบริหารองคการ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
ท่ีมา : แผนกทรัพยากรมนุษย บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด,  มิถุนายน 2557 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

สุบิน ชมดวง ( 2553, บทคัดยอ ) ทําการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตใหม 
และปจจัยในการเลือกซ้ือรถยนตใหมของผูบริโภคในเขตอําเภอเชียงใหม โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือรถยนตใหมในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมตามโชวรูมรถยนตและสถาบัน
การเงินท่ีใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมจํานวน 400 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือรถยนตใหมในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมสวนใหญ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตใหม เพราะมีความจําเปนในการทํางาน และเพ่ือความสะดวกสบาย        
ในชีวิตประจําวัน โดยรถยนตท่ีจะเลือกซ้ือ คือ รถเกง / รถนั่งไมเกิน 7 คน ยี่หอโตโยตาราคาอยู
ระหวาง 500,001 – 600,000 บาท สีรถยนตท่ีใหความสนใจมากท่ีสุดคือ สีน้ําเงิน ปจจัยในการ   
เลือกซ้ือรถยนตใหม พบวาดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญกับรูปลักษณภายนอก และระบบ
ความปลอดภัยของรถยนต ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคา โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพของรถ   
การมีสวนลดและอัตราดอกเบ้ียต่ํา กบัทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง ท่ีจอดรถสะดวกและพอเพียง 
และสถานท่ีสะอาดและเปนระเบียบ ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการจัด
ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และมีการใหเครดิตในการซอมและ
บํารุงรักษารถฟรี และดานการบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับพนักงานขายมีการตอนรับอยาง
สุภาพเปนกันเอง มีความรูในสินคาเปนอยางดี และใหบริการไดอยางถูกตองรวดเร็ว ตรงเวลา และ

managing director 

marketing 
 

financial 
 

warehouse accounting transport finance 
ing 

stock control 
 

sales hr 
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จากการวิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชคาไคสแควร พบวา อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ผูบริโภค มีความสัมพันธตอการเลือกซ้ือรถยนตใหม 

ยุวดี จารุนุช ( 2554, บทคัดยอ ) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเก็บขอมูลจากผูประกอบการ     
อูซอมรถยนตในจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือจํานวน 200 ราย สถิติท่ีใชใน    
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละและคาเฉล่ีย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป การศึกษาระดับ 
ปวช./ปวส./ อนุปริญญา และสถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการท่ีไดจดทะเบียน
กับสํานักงานอุตสาหกรรมเปนอูซอมรถยนตท่ีมีเจาของคนเดียว และเปดดําเนินการธุรกิจมานาน
กวา 5 – 10 ป สถานประกอบการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตั้งแต 200,001 – 300,000 บาท 

ดานพฤติกรรมการซ้ืออะไหล พบวาสถานประกอบการสวนใหญจะมียอดซ้ืออะไหล
เฉล่ียตอเดือนตั้งแต 50,001 – 100,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ืออะไหลทุก 2 – 5 วันทําการ และ      
มีการจัดซ้ืออะไหลประเภทเบรกมากท่ีสุด รองลงมา คือระบบชวงลาง ผูประกอบการเปนผูกําหนด
คุณภาพของสินคาท่ีจะซ้ือมากกวาลูกคาท่ีเขามาใชบริการในอูซอมรถยนตเอง ซ่ึงผูประกอบการจะ
กําหนดคุณภาพของสินคาจากยี่หอเปนหลัก จะมีนโยบายการจัดซ้ืออะไหลจากแหลงขายหลาย
แหลงไมขึ้นกับแหลงใดแหลงหนึ่งเพราะแหลงขายแหลงเดียวอาจรองรับความตองการไดไม
เพียงพอ โดยสวนใหญเปนแหลงขายในอดีต และแหลงขายในปจจุบันเปนหลักโดยเนนท่ีสินคาดี   
มีคุณภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยผูซ้ือท่ีเปนองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อยูในระดับความสําคัญมากคือ ปจจัยผลิตภัณฑ  ปจจัยราคา ปจจัยภายในองคกร ปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัยระหวางบุคคล ตามลําดับ ระดับความสําคัญปานกลาง คือ ปจจัยดานชองทาง   
การจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการ     
อูซอมรถยนต อันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบตออะไหลท่ีมีปญหา 

ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอม
รถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนต อันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมาก คือ มีราคาใหเลือก
หลากหลายตามคุณภาพของอะไหล 

ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ
ผูประกอบการอูซอมรถยนตอันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมาก คือ ความรวดเร็วในการจัดสง
สินคา         
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ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ
ผูประกอบการอูซอมรถยนตอันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมาก คือ พนักงานมีความรูคอยให
คําแนะนําได 

ปจจัยยอยด านภายในองคกร ท่ี มีผลต อการตัด สินใจ ซ้ืออะไหลรถยนตขอ ง
ผูประกอบการอูซอมรถยนตอันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมาก คือ กระบวนการส่ังซ้ือของ   
ฝายจัดซ้ือ 

ปจจัยยอยดานส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการ 
อูซอมรถยนตอันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจรวมในปจจุบัน 

ปจจัยยอยด านระหว างบุคคลท่ี มีผลตอการตัด สินใจ ซ้ืออะไหลรถยนตของ
ผูประกอบการอูซอมรถยนตอันดับแรกโดยมีระดับความสําคัญมาก คือ ความสนิทสนมสวนตัว
ระหวางผูซ้ือกับผูขาย 

สุภคตรา พิมพศักดิ์ ( 2554, บทคัดยอ ) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ืออะไหลเกา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหลเกาและ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซ้ือ กรณีศึกษาบริษัท 
อชิรยนต จํากัด ประชากรท่ีใช ไดแก ลูกคาของ บริษัท อชิรยนต จํากัด จํานวน 2,540 คน            
กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก ลูกคาของบริษัท อชิรยนต จํากัด จํานวน 362 คน กําหนดกลุมตัวอยาง    
โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน คํานวณหาขนาดของกลุมเลือกกลุมตัวอยางโดย วิธีการสุมตัวอยาง 
ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม           
ชนิดมาตราสวน ประมาณคา และการสัมภาษณผูท่ีมาซ้ืออะไหลเกา สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ       
สถิติพ้ืนฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานหาความสําคัญ คือ การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson Correlation Coefficient : rxy ) การวิเคราะหเชิงคุณภาพใชวิธี 
การสัมภาษณ ( interview ) ทดสอบคาท่ีแบบเปนอิสระตอกัน ( t-test : independent ) ทดสอบ       
คาเอฟ ( F – test ) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

ผลการวิจัย พบวา 
(1)  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ลูกคาเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง ลูกคาสวนมากมีอายุ 41 – 45 ป มีระดับการศึกษาเปนปวส./ อนุปริญญา ลูกคา
สวนมากมีรายไดมากกวา 30,001 บาท 

(2)  ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหลเกา กรณีศึกษาบริษัท     
อชิรยนต จํากัด พบวาในดานการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากท่ีสุด
จนถึงนอยท่ีสุดไดแก การคนหาขอมูลการรับรูปญหา มีผลตอการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือ         
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การประเมินทางเลือกมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดบัมาก สวนพฤติกรรมภายหลังการซ้ือมีผลตอ
การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

(3)  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธกับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหลเกา กรณีศึกษา บริษัท อชิรยนต จํากัด พบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูซ้ือมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับอิทธิพล  
การตัดสินใจเลือกซ้ือในดานปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 7 ดาน พบวา ผลิตภัณฑ ราคา           
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวน        
การใหบริการ มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการตัดสินใจของผูซ้ือ 

ณัฐพงษ บุญกวาง ( 2555, บทคัดยอ ) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา
ของลูกคารานณัฐพงษ ทาวังทอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ลูกคารานณัฐพงษ      
ทาวังทอง จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา 

(1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพสินคา 
(2)  ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาไมแพงเม่ือเทียบกับคุณภาพสินคา  
(3)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก หารานงายเดินทางสะดวก  
(4)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 
ศรัณยู ชนะ ( 2555, บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็น     

ในการเลือกซ้ือรถยนตกระบะท่ีใชกาซซีเอ็นจีเพ่ือการพาณิชยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยเลือกทําการศึกษา            
ในกลุมตัวอยาง ท่ีเปนผูใชรถยนตกระบะท่ีใชกาซซีเอ็นจีระบบเดียวของรถยนตยี่หอทาทา จํานวน 
200 ราย ดวยวิ ธีเก็บแบบสอบถามและทําการวิ เคราะหรวมดวย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา                  
( descriptive statistics ) ความถ่ี ( frequency ) คารอยละ ( percentage ) คาเฉล่ีย ( average ) การวัด
แบบลิเครทิสเกล ( Likert’s scale ) และการทดสอบสถิติแบบไค-สแควร ( chi – square test )  

ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30 – 40 
ป สถานภาพสมรส มีจํานวนบุตร 4 คน สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท / หางรานเอกชน รับจางท่ัวไปและธุรกิจสวนตัว รายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 51,935 บาท 
และสวนใหญมีรถคันนี้เปนคันเดียวและเปนคันแรก นิยมใชรถยนตรุน Giant CNG มากกวา Xenon 
CNG โดยการใชเช้ือเพลิงระบบเดียวจะประหยัดคาใชจายมากกกวาแบบสองระบบ 

สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับปจจัยทางการตลาด พบวา
มีความสัมพันธกัน กลาวคือ ขอมูลท่ัวไปของผูใชรถยนตกระบะท่ีใชกาซซีเอ็นจี ยี่หอทาทา ในชวง
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อายุ 30 – 40 ป ใหความสําคัญในดานราคาและดานผลิตภัณฑ และชวงอายุ 41 – 50 ป ใหความ 
สําคัญในดานสถานท่ีและดานสงเสริมการตลาด ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใหความสําคญั
ในดานนโยบายของภาครัฐ และผูท่ีประกอบธุรกิจสวนตัวจะใหความสําคัญดานการบริการหลัง 
การขาย 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือรถยนตรถยนตกระบะดังกลาว พบวาผูใชรถยนต    
สวนใหญ ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑและราคามาเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนการบริการ     
หลังการขาย อันดับสามเปนในดานการสงเสริมการตลาด อันดับส่ีเปนในดานสถานท่ี และสุดทาย
เปนดานนโยบายของภาครัฐ ดังนั้นผูผลิตและตัวแทนจําหนายควรมีบทบาทในการตรวจวัดคุณภาพ
ของรถยนตท่ีจัดจําหนายอยูเสมอ ประการท่ีสอง คือ ภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการสงเสริม
สนับสนุนและใหความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกซีเอ็นจีในรถยนต เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง   
ดานการใชพลังงานทางเลือกใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ประการท่ีสาม คือ เพ่ิมจํานวนสถานีบริการ
กาซซีเอ็นจีในตางจังหวัดใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


