บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ความหมายของร้ านรถยนต์
ร้านรถยนต์หรื ออู่ซ่อมรถยนต์ Garage (n.) จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายถึง สถานที่ที่ประกอบกิจการด้านการบริ การลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น การตรวจสอบ ซ่ อมแซ่ม
แก้ไข บารุ งรักษา หรื อการตกแต่งให้สวยงาม ล้วนเป็ นงานด้านการบริ การ
2.2 การบริการ
ความหมายของการบริ การ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า
607) ได้ให้ความหมายของการบริ การว่า เป็ นการปฎิบตั ิรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ เสรี วงษ์
มณฑา (2542, หน้า 46) ได้กล่าวไว้วา่ คาว่าบริ การเป็ นคาที่ทาให้มีคุณค่าและชวนให้น่าภูมิใจ
เพราะว่าการบริ การนั้นกมายถึง การทาประโยชน์ให้กบั คนอื่นได้มีความสุ ข หรื อรู ้สึกพอใจซึ่ งคนที่
ทาก็จะรู ้สึกมีความสุ ขที่ตวั เองมีคุณค่าแก่คนอื่นดังนั้นเราจะต้องตั้งอุดมการณ์ไว้วา่ งานของเราคือ
การบริ การ และงานที่เราทาจะต้องเป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การเสมอ
2.3 วิวฒ
ั นาการของรถยนต์
รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานและถ่ายทอดสู่ ลอ้ เพื่อพาไป
ยังจุดหมายปลายทาง ตามพพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 ม. 4
ในอดีตยานพาหนะของผูค้ นในสมัยนั้น ยังคงอาศัยแรงงานของสัตว์ อย่างเช่น รถม้า
หลังจากนั้นได้มีการประยุกต์โดยการใช้แรงดันไอน้ ามาเป็ นการขับเคลื่อนยานพาหนะในรู ปแบบ
ใหม่โดยที่ไม่ตอ้ งอาศัยแรงของสัตว์ ในปี พ.ศ. 2236 คาร์ ล เบนซ์ (Karl Benz) เป็ นวิศวกรชาว
เยอรมันได้สร้างรถยนต์คนั แรกของโลกที่ใช้เครื่ องยนต์เพลิงเผาไหม้สาเร็ จ โดยโครงสร้างลูกสู บ
นั้นเหมือนของเครื่ องจักรไอน้ า แค่ได้เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้กลายเป็ นก๊าซ
และได้ทาการเพิ่มวาวล์ไอดีไอเสี ย ด้วยรู ปแบบของเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ ส่ วนมากพลังงานเชื้อเพลิง
ในยุคแรกๆนั้น จะใช้น้ ามันเบนซิ นเป็ นเชื้ อเพลิง
ต่อมา ปี พ.ศ. 2237 รู ดอล์ฟ ดีเซล ก็ได้พยายามคิดค้นหาแหล่งพลังงานอื่นที่จะนามาใช้กบั
เครื่ องยนต์ จนคิดค้นสาเร็ จเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซล และต่อมานั้น ในประเทศไทยได้เริ่ มมีรถยนต์ใช้ใน
พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หรื อ รัชกาลที่ 5
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รถยนต์ใช้ โดยมีชื่อบริ ษทั ว่า บริ ษทั ไทยรุ่ ง ยูเนี่ยนคาร์ และในปี ต่อมา ก็เกิดการเริ่ มถดถอยของ
พลังงานฟอสซิ ล จนกินเวลาไปนานจนถึง 15 ปี ในระหว่างนั้นก็มีการใช้ CNG LPG น้ ามันโซฮอล ไบโอ
ดีเซล และอีกทั้งยังมีจุดเล็กๆของความสมานฉันท์ นัน่ คือ รถยนต์ Hybrid
รถยนต์ Hybrid คือ รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และพลังงานเครื่ องยนต์ นี่ คือจุดเริ่ มต้น
ของการเป็ นรถยนต์แบบไฟฟ้าอย่างเต็มตัว และในภายภาคหน้าอาจจะมีรถกินดะออกมาอีกด้วย เพื่อใช้วงิ่ ใน
เมืองที่มีระยะสั้นหรื อระยะทางไม่เกิน 60 กิโลเมตร โดยการกินพลังงานจากแบตเตอรี่ กินไฟบ้านโดยการ
เสี ยบปลัค๊ เหมือนมือถือ และกินพลังงานจากครื่ องยนต์ โดยใช้การปั่ นไฟหรื ออาจจะขับเคลื่อนโดยตรง ใน
ยุคต่อมาคือยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มตัว โดนเป็ นพลังงานจากระบบการจ่ายไฟฟ้า Fuel cell และใน
อนาคตจะมีสถานีที่ไว้บริ การสาหรับการจ่ายเชื้ อเพลิงไฮโดรเจนที่ผดุ ขึ้นมาหลังจากที่แก้ปัญหาได้ลุล่วง ใน
ส่ วนของเรื่ องราคานั้นก็ถือว่าคุม้ ทุน ในขณะนี้มีแล้วแต่อยูใ่ นขั้นการศึกษาและให้เช่าเท่านั้น Fuel cell ตั้งเป้ า
ไว้วา่ จะแจ้งเกิด ปี พ.ศ. 2565 ในประเทศอเมริ กา ส่ วนในประเทศอื่นๆก็คงราวๆนี้เช่นกัน แต่ก็ยงั มีปัญหา
มากมายที่ยงั แก้ไขปรับปรุ งไม่ได้ ในเรื่ องของ Fuel cell จะต้องใช้ทองคาขาวในการสร้าง ซึ่งมีราคาที่
ค่อนข้างแพงมาก และในโลกนี้ยงั มีแร่ นอ้ ยเกินไป
ต่อมาปี พ.ศ. 2561 ในปั จจุบนั นี้ ได้พฒั นาจากลูกสู บมาเป็ นหัวฉี ด เพราะฉะนั้นในยุคปั จจุบนั
รถยนต์ส่วนมากจะเป็ นหัวฉี ดและยังจะพัฒนาต่อไปอีกเป็ นหัวฉี ดไดเรค
สรุ ปวิวฒั นาการของรถยนต์
- พ.ศ. 2236 คาร์ล เบนซ์ (Karl Benz) เป็ นวิศวกรชาวเยอรมันได้สร้างรถยนต์คนั แรกของโลกที่ใช้เครื่ องยนต์
เพลิงเผาไหม้สาเร็ จ โดยโครงสร้างลูกสู บนั้นเหมือนของเครื่ องจักรไอน้ า
- พ.ศ. 2237 รู ดอล์ฟ ดีเซล ก็ได้พยายามคิดค้นหาแหล่งพลังงานอื่นที่จะนามาใช้กบั เครื่ องยนต์ จนคิดค้น
สาเร็ จเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซล
- พ.ศ. 2436 นายเมย์บคั ได้ประดิษฐ์คาร์บูเรเตอร์ที่ใช้งานด้วยระบบนมหนู
- พ.ศ. 2437 นาย เบนซ์ ได้คิดค้นเตรื่ องยนต์แรงม้าได้สาเร็ จและมีขนาด 2 ¾ แรงม้า
- พ.ศ. 2440 ชาวฝรั่งเศส นามว่านาย มอร์ ได้พฒั นาเครื่ องยนต์ V8 ได้สาเร็ จ
- พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หรื อ รัชกาลที่ 5 โดยที่มีชาวต่างชาติเป็ น
คนนาเข้ามาในประเทศไทย
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- พ.ศ. 2561 บริ ษทั รถยนต์ต่างๆทัว่ โลก ได้พฒั นารถยนต์ให้อยูใ่ นรู ปแบบของหัวฉีด
2.4 ประเภทของรถยนต์
ประเภทของรถยนต์น้ นั จะแบ่งตามขนาดของรถยนต์ หรื อแบ่งตามขนาดของเครื่ องยนต์ ดังนั้นการแบ่ง
ประเภทของรถยนต์น้ นั สามารถแบ่งได้ดงั นี้ ตาม นิตยสาร Boxza Racing

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท A-Segment
2.4.1.รถยนต์ประเภท A-Segment
โดยจะเป็ นรถยนต์ที่มีขนาดเครื่ องยนต์ 660 cc. และไม่เกิน 1000 cc. โดยรถยนต์ประเภทนี้จะเหมาะกับการ
ใช้งานในเมืองและชานเมือง เพราะเป็ นรถที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและคล่องแคล้ว
ยกตัวอย่างเช่น Honda N-Box

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท B-Segment
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2.4.2 รถยนต์ ประเภท B – Segment
โดยจะเป็ นรถยนต์ที่มีขนาดเครื่ องยนต์ใหญ่กว่า รถยนต์ประเภท A-Segment ขึ้นมา ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องยนต์
ขนาดประมาณ 1,000 cc. – 1,500 cc. โดยรถยนต์ประเภทนี้จะเหมาะสาหรับผูท้ ี่มีครอบครัวเล็กๆ และ ผูท้ ี่
กาลังทางานอยู่ จุดเด่นของรถประเภทนี้คือ สามารถจุของได้เยอะพอสมควร แต่ในประเทศไทยก็ยงั สามารถ
แบ่งรถประเภท B-segment ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- รถ อีโคคาร์ (Eco Car) ก็จะถือว่าจัดอยูใ่ นรถประเภท B- Segment ซึ่งจะมีเครื่ องยนต์ขนาดประมาณ 1,200
cc. โดยส่ วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น Suzuki Swift , Toyot a Yaris , Honda Brio
- รถระดับปกติ ก็ถือว่าจะจัดอยูใ่ นรถยนต์ประเภท B-Segment ซึ่ งจะมีขนาดเครื่ องยนต์ที่ใหญ่กว่ารถยนต์
ประเภทอีโคคาร์ และมีออฟชัน่ เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Honda City , Mazda 2

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท C-Segment
2.4.3 รถยนต์ ประเภท C-Segment
เป็ นรถยนต์ที่มีขนาดไม่เล็กหรื อไม่ใหญ่ ที่มกั จะเรี ยกกัยว่า รถยนต์ขนาดคอมแพกต์ และเหมาะที่จะเป็ นรถ
ครอบครัว ซึ่ งระยนต์ประเภทนี้อาจมีการปรับแต่งเครื่ องยนต์และช่วงล่างให้มีสมรรถนะที่ดีข้ ึน รถยนต์
ประเภทนี้มีความยาวประมาณ 4.4-4.75 เมตร ความจุเครื่ องรถยนต์ คือ 1,500 cc. – 2,200 cc. เช่น Honda
Civic , Ford
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท D-Segment
2.4.4 รถยนต์ ประเภท D-Segment
เป็ นรถยนต์ที่มีระดับมีการตกแต่งภายในอย่างหรู หราและมีขนาดใหญ่กว่า รถประเภท C-Segment ซึ่งวัสดุที่
นามาประกอบก็จะดีกว่า รถประเภทนี้ เครื่ องยนต์จะมีสมรรถนสู งเพื่อรองรับขนาดของรถยนต์ เช่น Honda
Accord , Nissan Teana

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท E-Segment

2.4.5 รถยนต์ ประเภท E-Segment
เป็ นรถยนต์นงั่ ที่ขนาดใหญ่ที่สุด และรถประเภทนี้ เป็ นที่นิยมมากในฝั่งทวีป อเมริ กา แต่เป็ นรถที่มีขนาด
ใหญ่จึงทาให้ราคาค่อนข้างสู ง และมีราคาพอๆกับรถยนต์หรู หราระดับต้นๆ จึงทาให้ไม่เป็ นที่นิยมในตลาด
บ้านเรา
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รู ปที่ 2.6 อย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท Entry-level luxury
2.4.6 รถยนต์ ประเภท Entry-level luxury
รถยนต์ประเภทนี้สามารถเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า Compact Executive Car จะมีขนาดเท่ากับรถคอมแพกต์ แต่
จะมีความแตกต่างในเรื่ องของความหรู หราการตกแต่งและวัสดุที่นามาใช้ อีกทั้งยังมีขนาดเครื่ องยนต์ที่มี
ขนาดใหญ่มีท้ งั พละกาลังและมีสมรรถนะสู ง ยกตัวอย่างเช่น BMW Series-3

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่ างรถยนต์ ทถี่ ูกจัดอยู่ในประเภทMid-Size Luxury Car
2.4.7 รถยนต์ประเภท Mid-Size Luxury Car
เป็ นรถยนต์นงั่ ที่หรู หราเป็ นระดับกลาง แต่จะมีการตกแต่งให้มีความหรู หรา ดูมีคุณภาพ และยังมีสมรรถนะ
ที่สูงกว่ามาตราฐานของรถยนต์ที่เป็ นรถยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทวั่ ไป
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รู ปที่ 2.8 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภทFull-Size Luxury Car
2.4.8 รถยนต์ ประเภท Full-Size Luxury Car
เป็ นรถยนต์ขนาดใหญ่ประเภทหรู หรา รถยนต์ประเภทนี้ส่วใหญ่จะเป็ นเครื่ องยนต์แบบ 6 สู บ จนถึง 12 สู บ
และมี cc. เครื่ องยนต์ 3,000 cc. - 4,500 cc.

รู ปที่ 2.9 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท SportCar
2.4.9 รถยนต์ ประเภท Sport Car
ส่ วนใหญ่รถยนต์ประเภทนี้จะเป็ นรถยนต์ 2 ที่นงั่ อีกทั้งยังมีการลดน้ าหนักของตัวถังให้เบามากกว่ารถปกติ
ทัว่ ไป เพื่อทาให้รถมีสมรรถนะที่ดีและแสดงออกมาให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น Chevrolet Corvette
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รู ปที่ 2.10 ตัวอย่ างรถยนต์ ที่จัดอยู่ในประเภท Grand tourer
2.4.10 รถยนต์ ประเภท Grand tourer
เป็ นรถยนต์ที่ถือว่ามีความหรู หรามากกว่า Sport Car มีสมรรถนะที่ดีกว่าขึ้นมาอีก ยกตัวอย่างเช่น Porsche
911

รู ปที่2.11 ตัวอย่ างรถยนต์ ทจี่ ัดอยู่ในประเภท SuperCar
2.4.11 รถยนต์ ประเภท SuperCar
เป็ นรถยนต์ที่เน้นในเรื่ องสมรรถนะแบบเต็มๆ มีเครื่ องยนต์ 6 สู บขึ้นไป
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รู ปที่ 2.12 ตัวอย่ างรถยนต์ ที่จัดอยู่ในประเภท HyperCar
2.4.12 รถยนต์ ประเภท Hypercar
รถยนต์ประเภทนี้ถือว่าเป็ นที่สุดในรถยนต์ประเภททั้งหมด เพราะมีพละกาลังและสมรรถนะที่สูง และมี
แรงม้าของรถเกิน 800 แรงม้าอีกด้วย และยังสามารถทาความเร็ วได้ถึง 400 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
2.5 ระบบขับเคลื่อนของรถยนต์
ระบบขับเคลื่อนรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
2.5.1 ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD
เป็ นระบบที่ใช้กบั รถยนต์ที่มีขนาดเล็ก และประหยัดเชื้ อเพลิง
2.5.2 ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
เป็ นระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับรถยนต์ที่มีพละกาลังของเครื่ องยนต์ที่สูง และตัวถังมีน้ าหนักมาก การ
ขับเคลื่อนล้อหลังมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าระบบอื่น ส่ วนมากการขับเคลื่อนล้อหลังมักจะใช้กบั รถกระบะ
รถแข่ง
2.5.3 ระบบขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ตลอดเวลา AWD
เป็ นระบบที่เหมาะกับผูท้ ี่ชอบความหนึบในการเกาะถนน เพราะมีความเกาะถนนมากกว่าระบบขับเคลื่อน
ล้อหน้าและล้อหลัง แต่ระบบขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ตลอดเวลาจะไม่เหมาะกับการขับขี่แบบ Offroad
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2.5.4 ระบบขับเคลื่อนสี่ ลอ้ 4WD
เป็ นระบบที่เหมาะกับการขับแบบ Offroad ส่ วนมากระบบขับเคลื่อนสี่ ลอ้ มักจะพบอยูใ่ นรถกระบะที่มีขนาด
ใหญ่ แต่รถขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ในบางรุ่ นสามารถปรับเปลี่ยนระบบและสามารถเลือกได้วา่ จะใช้เป็ นขับเคลื่อน
ล้อหลังหรื อขับเคลื่อนสี่ ลอ้

รู ปที่ 2.12 ส่ วนประกอบของการขับเคลื่อนรถยนต์

2.6 ลูกค้ า
ลูกค้า หมายถึง ผูช้ ้ือ คือ บุคคลที่สาคัญที่สุด อุดหนุ นในเชิ งธุ รกิจ ตาม พจนานุกรม ไทย-ไทย
ราชบัณฑิตยสถาน
ความสาคัญของลูกค้า
หากคุณอยากรู ้วา่ ธุ รกิจของคุณประสบความสาเร็ จหรื อไม่ลูกค้าจะเป็ นคนบอกคุณเอง ดังนั้นลูกค้ามี
ความสาคัญกับธุ รกิจมาก สิ่ งที่ควรทาคือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะการที่ธุรกิจ
นั้นจะดาเนินต่อไปได้ข้ ึนอยูก่ บั ลูกค้าเท่านั้น
ประเภทของลูกค้า
1.Impulsive Customer (ลูกค้าประเภทใจเร็ ว)
2.The Deliberate Customer (ลูกค้าประเภทช่างคิด)
3.The Vacillating Customer (ลูกค้าประเภทใจวอกแวก)
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4. The Positive Customer (ลูกค้าประเภทมัน่ ใจในตนเอง)
5.The Silent Customer (ลูกค้าประเภทนิ่ง)
6.The Friendly Chatty Type (ลูกค้าประเภทช่างคุย)
2.7 การตลาด
ผศ. ดร. วิชิต อู่อน้ ได้ให้คาจากัดความของคาว่าการตลาดว่า คือการสร้างความพอใจและตัดสิ นใจซื้ อหรื อ
รับบริ การในกลุ่มลูกค้าทั้งแบบมีกาไรตอบแทนและไม่มีกาไรตอบแทน ประกอบด้วยทฤษฏี 4P และ 4Cs
ทฤษฏี 4Ps ในส่ วนของผูข้ าย ประกอบด้วย
- Price (ราคา) คือการสร้างระดับราคาให้อยูใ่ นระดับที่ลูกค้าสามารรถครอบครองสอนค้าไปเป็ นของตนเอง
ได้
- Place (สถานที่) เป็ นการจัดช่องทางการจัดจาหน่าย ที่จะใช้ส่งมอบสิ นค้าในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า
- Product (ผลิตภัณฑ์) การวางแผนด้านสิ นค้า ด้านรู ปทรง ให้มีความาทันสมัยและสวยงามอยูต่ ลอดเวลา
- Promotion (การส่ งเสริ มการขาย) เป็ นการสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจ ทาให้สินค้าอาจจะเป็ นที่รู้จกั
มากยิง่ ขึ้น รวมถึงยังเป็ นการสร้างแรงดึงดูดต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลูกค้าอีกด้วย
ทฤษฏี 4Cs ในส่ วนของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
- Customer Solution (คุณสมบัติที่ตอบสนองผูซ้ ้ื อ) คือ สิ นค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
- Customer Cost (ราคาที่ลูกค้าได้รับ) ราคาสามารถมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าได้
- Convenience (ช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึง) ผูข้ ายต้องคานึงถึงช่องทางการจัดจาหน่ายที่ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อ
ความสะดวกของลูกค้าในการเข้าถึงสิ นค้า
- Communication (การสื่ อสารรายละเอียด) ผูข้ ายต้องมีความเข้าใจสิ นค้าอย่างดีและสามารถนาเอาไปปอธิ
บายให้ผซู ้ ้ื อเข้าใจว่าสิ นค้าของเรามีขอ้ ดีอย่างไรบ้าง
จากทั้งหมดที่กล่าวไปสรุ ปได้วา่ 4Ps และ 4Cs คือปัจจัยสาคัญของการสร้างการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า

14

2.8 บทบาทของลูกค้ าชาวต่ างชาติกบั ธุรกิจรถยนต์ ในไทย
ในปั จจุบนั ไทยได้มีคา้ ขายสิ นค้ายานยนต์เป็ นการค้าระหว่างอาเซี ยนกับประเทศญี่ปุ่นและในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน (ทั้งการนาเข้าและการส่ งออก) เป็ นสิ นค้าที่เกี่ยวกับยานยนต์ ได้แก่ประเทศ สิ งค์โปร ไทย มาเลเซีย
อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ (ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รู ปที่2.13กราฟการค้ ายานยนต์ ระหว่างประเทศอาเซียน
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2.9 หนังสื อคู่มือ
ความหมายของหนังสื อคู่มือ (Handbook)
เป็ นหนังสื อที่อา้ งอิงประเภทหนึ่งที่จดั ทาขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่ องราว หรื อข้อเท็จจริ งที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะด้าน บุคคล โดยอาจจะเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง เรื่ องใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างกว้างๆ สามารถใช้เป็ นคู่มือเพื่อศึกษาเรื่ องที่น่าสนใจ ได้เป็ นอย่างดี หรื อ
สามารถใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน และสามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงที่จะตอบคาถามในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งก็ได้ (สุ นิตย์ เย็นสบาย, 2543 : 97)
หนังสื อคู่มือ เป็ นหนังสื ออ้างอิงประเภทหนึ่งที่จดั ทาขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่ องราว และข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับบุคคล, เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้าน ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรื อเรื่ องใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้าง ๆ โดยให้รายละเอียดของเรื่ องราวนั้นอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด เพื่อ
ผูอ้ ่านจะได้ใช้เป็ นคู่มือศึกษาเรื่ องที่น่าสนใจได้เป็ นอย่างดี หรื ออาจใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานและใช้เป็ น
แหล่งอ้างอิงหาข้อเท็จจริ งที่จะตอบคาถามในเรื่ องราวหนึ่ง ๆ ได้โดยรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์ของหนังสื อคู่มือ
- เป็ นคู่มือที่สามารถใช้ในการศึกษาและปฏิบตั ิงาน
- ประโยชน์ของหนังสื อคู่มือ
- หนังสื อคู่มือจะเป็ นหนังสื ออ้างอิงที่จะช่วยให้เราทราบถึงข้อเท็จจริ ง ตลอดจนเรื่ องราวที่ควรรู ้
ประเภทของหนังสื อคู่มือ
หนังสื อคู่มือสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1.คู่มือที่ช่วยปฏิบตั ิงาน ทาหน้าที่แนะนาแนวทางให้คาแนะนา
2.คู่มือหนังสื อที่รวบรวมความรู ้ทวั่ ไป ทาหน้าที่รวบรวมความรู ้ที่คน้ หาได้ยาก
3.หนังสื อคู่มือ ทาหน้าที่ให้คาอธิ บายเนื้อหาและเรื่ องราวต่างๆ
4.หนังสื อที่ให้เนื้อหาสาคัญโดยย่อ คือหนังสื อที่ให้ความรู ้เฉพาะเรื่ องที่สาคัญโดยย่อ
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วิธีใช้หนังสื อคู่มือ
1.ควรพิจารณาว่าเรื่ องที่ตอ้ งการค้นคว้านั้นเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับอะไร
2.ควรพิจารณาว่าต้องการใช้คู่มือในลักษณะใด และ ควรเลือกใช้หนังสื อคู่มือให้ถูกต้อง
3.ควรเปิ ดอ่านวิธีการใช้หนังสื อคู่มืออย่างละเอียด ก่อนที่จะใช้หนังสื อคู่มือ
2.10 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาที่จดั อยูใ่ นกลุ่มภาษาเจอร์ แมนิกตะวันตก ที่เริ่ มใช้เป็ นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
สมัยยุคกลางซึ่ งปั จจุบนั เป็ นภาษาที่ใช้กนั แพร่ หลายทัว่ โลก ("Future of English")
ความสาคัญของภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ใช้กนั มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถใช้ติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษ
ยังพบได้ ตามคาศัพท์วทิ ยาศาสตร์ คาศัพท์แพทย์ ทาให้ในปัจจุบนั ภาษาอังกฤษกลายเป็ นภาษาที่ใช้
ติดต่อสื่ อสารระหว่างการทาธุ รกิจมากที่สุด และภาษาอังกฤษนั้นยังสาคัญมากต่อการทารถยนต์เนื่องจากว่า
โปรแกรมต่างๆในตัวรถยนต์น้ นั เป็ นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่เว้นแม้กระทัง่ คู่มือต่างๆที่ใช้ในการแนะนา
วิธีการใช้รถยนต์
ความสาคัญของภาษาอังกฤษในวงการรถยนต์
ในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษในวงการรถยนต์เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับการติดต่อสื่ อสารเพื่อที่จะสามารถเข้าใจ
โปรแกรมต่างๆความหมายต่างๆของตัวรถยนต์และการหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถยนต์บางชนิด เช่น
รถยนต์ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมต่างๆในตัวรถยนต์น้ นั เป็ นภาษาอังกฤษแทบจะ
ทั้งหมดเลยไม่เว้นแม้กระทัง่ คู่มือต่างๆที่ใช้ในการแนะนาวิธีการใช้รถยนต์หรื อวิธีการดูแลรักษา รวมไปถึง
ข้อมูลต่างๆในตัวรถก็ยงั เป็ นภาษาอังกฤษอีกด้วย เช่น Wiring (สายไฟ) TPS (ลิ้นปี กผีเสื้ อ) INJ (หัวฉีด) เป็ น
ต้น (กฤษณะ โฆษชุณหนันท)
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2.11 การติดต่ อสื่ อสาร
ความหมายของการติดต่อสื่ อสาร
การติดต่อสื่ อสาร คือ การที่บุคคลทั้งสองฝ่ ายได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในระหว่าง
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อทาให้บุคคลทั้งสองฝ่ ายเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็ นการแสดงบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ภิญโญ สาธร 2533 : 88)
ความสาคัญของการติดต่อสื่ อสาร
การติดต่อสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่งในการดาเนิ นธุ รกิจต่างๆในหน่วยงานต่างๆจะต้องอาศัยการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน โดยมีจุดประสงค์สาคัญคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิด ความรู ้
เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่ อสารจึงเป็ นหัวใจสาคยของงานหน่วยงานทุกประเภท
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
องค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องในการสื่ อสารอย่างง่าย ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้
1.ผูส้ ่ งข่าวสาร
2.ข่าวสาร
3.ผูร้ ับข่าวสาร
วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่ อสาร
- แจ้งข่าวสารให้ทราบ
- เพื่อชักจูง หรื อ ชักชวน
- เพื่อให้ความรู ้
- เพื่อนสร้างสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างบุคคล
ประโยชน์ของการติดต่อสื่ อสาร
- ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อกัน
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- ทาให้เข้าใจกันมาขึ้น
- ประสบความสาเร็ จในงานที่ทาอย่างลุล่วง

วิธีการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คือ การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพูด
- ชักนาเข้าสู่ การพูดคุยแบบเปิ ดอกและสนิทสนม คือการทาสถานการณ์ให้ไม่ตึงเครี ยดและเกิดความ
สนิทใจต่อกัน
- การกาจัดสิ่ งรบกวน คือการปิ ดการแจ้งเตือนต่างๆของมือถือเพื่อป้ องกันการเบี่ยงเบนความสนใจ
จากเรื่ องที่เราจะพูด
- ทาให้ผฟู ้ ังผ่อนคลาย คือการทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกสนุกสนานไปกับการฟัง
- ออกเสี ยงอย่างชัดถ้อยชัดคา คือการพูดจาฉะฉาน ไม่พูดติดขัดหรื อฟังไม่ชดั
สรุ ปการสื่ อสารจะมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง แต่ถา้ เราสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นมันจะสามารถทาให้เป็ นตัวผลักดันให้เกิดความเข้าใจและประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่ต้ งั ใจ
จะสื่ อสารอีกทั้งยังส่ งผลถึงการพัฒนาองค์กรอีกด้วย (FEMA, Effective Communication)

