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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
         ปจจุบันรถยนตเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบัน      
โดยรถยนตทําหนาท่ีรับและสงคน ชวยใหมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง    
อีกท้ังยังใชขนสงสินคาตาง ๆ ดังนั้นรถยนตจึงเปรียบเสมือนปจจัยท่ี 5 ในการดํารงชีวิตดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหรถยนต    เปนพาหนะท่ีใหความสะดวกสบายตอผูใชมากขึ้น ทําใหผูคน 
ตางพยายามหาซ้ือรถยนตมาใชมากขึ้นไมวาจะเปนรถยนตใหมหรือรถยนตมือสองมาเพ่ือ            
เปนพาหนะในการเดินทาง รถยนต เปนสินคาท่ีตองมีการซอมบํารุงตามระยะเวลา และมี              
การซอมแซมเม่ือเกิด ความเสียหาย อีกท้ังยังมีความจําเปนตองเปล่ียนอะไหลและอุปกรณตาง ๆ 
เชน อะไหลเครื่องยนต อะไหลชวงลาง อะไหลแอร อะไหลตัวรถ เปนตน ซ่ึงอะไหลเหลานี้จะ       
มีการสึกหรอ มากนอยตามอายุการใชงาน บางชนิดจะมีการเปล่ียนตามอายุการใชงาน เชน ไสกรอง
น้ํามันเครื่อง ไสกรองอากาศ สายพาน ทอยาง หัวเทียน ซ่ึงบริษัทผูผลิตจะกําหนดอายุการใชงาน   
วาครบกี่กิโลเมตร จึงเปล่ียนอะไหล สําหรับอะไหลรถยนตบางชนิดจะเปล่ียนเม่ือรถยนตมีอาการ
ผิดปกต ิมีเสียงดัง ใชงานแลวมีปญหา เชน ผาเบรก ใบปดน้ําฝน ผาคลัชท เปนตน  
                 รถยนตเปนผลิตภัณฑซ่ึงมีการหมดอายุการใชงานหรือเส่ือมสภาพลงตามอายุการใชงาน 
ดังนั้น  จึงไมสามารถหลีกเล่ียงการซอมบํารุงได โดยปกติผูใชรถยนตมักจะนํารถยนตเขารับบริการ
ตรวจสอบสภาพและรับการดูแลท่ีศูนยบริการรถยนต แตเม่ือหมดระยะการรับประกันคุณภาพแลว 
อาจเลือกใชบริการจากศูนยบริการของรถยนตนั้นเชนเดิม หรือเลือกใชบริการจากอูซอมรถยนต
ท่ัวไป ซ่ึงไมใชของผูผลิตรถยนต แตเปนอูซอมรถยนตท่ีมีอยูท่ัวไปแทน การเลือกใชบริการจาก
ศูนยบริการและอูซอมรถยนตท่ัวไป มีท้ังขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความตองการ
ของผูใชบริการเอง การเขาศูนยบริการมีขอดี คือ มีการรับประกันคุณภาพของตัวอะไหลและ      
การซอมใชอะไหลแทท่ีมีคุณภาพซ่ึงเปนอะไหลท่ีมีความเปนมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัทท่ีผลิต
รถยนตเอง แตขอเสียคือ ลูกคาไมมีทางเลือกใชอะไหลยี่หออ่ืน ซ่ึงอาจมีคุณภาพใกลเคียงอะไหลแท 
รวมถึงคาใชจายในการบริการคอนขางแพงเม่ือเปรียบเทียบกับอูซอมรถยนตท่ัวไป แตการเลือกใช
บริการจากอูซอมรถยนตท่ัวไป ผูใชบริการสามารถเลือกอะไหลโดยไมจําเปนตองใชอะไหลแท
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เทานั้น อาจเลือกใชอะไหลท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกับอะไหลแทแตมีราคาท่ีถูกกวา ซ่ึงหากมอง      
ในภาพรวมแลว ผูใชรถยนตจะเลือกใชบริการจากศูนยบริการหรืออูซอมรถยนตท่ัวไป สวนใหญ  
จะพิจารณาจากความคุมคาของคาใชจายในการใหบริการเทียบกับคุณภาพของอะไหลและบริการ  
ท่ีไดรับ 
                 ตลาดอะไหลรถยนตท่ีเติบโตขึ้นในปจจุบัน มีสาเหตุมาจากยอดจําหนายรถยนตท่ีสูงขึ้น         
อยางตอเนื่อง จากสถิติการจดทะเบียนรถยนตในป 2547 – 2556 มีรถยนตจดทะเบียนท่ัวประเทศ 
8,062,587 คัน ตามรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางท่ี 1.1 จํานวนการขายรถยนตรวมท้ังประเทศ  
 

ป พ.ศ. จํานวนการขาย ( คัน ) 
2547 626,062 
2548 703,261 
2549 682,693 
2550 631,251 
2551 509,008 
2552 548,871 
2553 800,357 
2554 794,081 
2555 1,436,335 
2556 1,330,668 
รวม 8,062,587 

 
ท่ีมา : http://www.toyota.co.th/sale-volume.php? 
 
                 ตลาดรถยนตในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้นมีท้ังรถยนตนั่งสวนบุคคล             
รถกระบะ 1 ตันเพ่ือการพาณิชย เพราะรถยนตใหความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว ทําใหไดรับ
ความนิยมเพ่ิมมากขึ้น จากตลาดรถยนตท่ีเติบโตขึ้นทําใหตลาดอะไหลรถยนตมีอัตราเจริญเติบโต
สูงขึ้นตามไปดวย เนื่องจากเม่ือรถยนตมีการใชงานนาน ๆ ก็จะเกิดการสึกหรอ จึงมีการซอมแซม
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รถยนตเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ดังนั้นอะไหลรถยนตจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการซอม
เครื่องยนต 
                 เม่ือการใชงานรถยนตถึงระยะทางท่ีกําหนดตองมีการเปล่ียนอะไหล จึงเกิดบริษัทผูผลิต
ช้ินสวนอะไหลขึ้นมากมาย ตามความถนัดและเทคโนโลยีของผูผลิต หรือมีผูผลิตช้ินสวน            
ในประเทศไทยซ่ึงมีท้ังผูผลิตอะไหลรถยนตท่ีผลิตตามแบบช้ินงานโดยเนนราคาถูก บางบริษัทผลิต
อะไหลรถยนต ท่ีมีคุณภาพปานกลาง บางบริษัทผลิตอะไหลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม              
เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของผูใชรถ ทําใหอุตสาหกรรมอะไหลรถยนตใน  
ประเทศไทยมีอัตราการแขงขันท่ีสูง จึงทําใหบริษัทผูผลิตช้ินสวนอะไหลรถยนต และบริษัทผูจัด
จําหนายอะไหลรถยนตตองนํากลยุทธทางการตลาดเขามาใช เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ     
การสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ ลด แลก แจก แถม การรับประกันคุณภาพสินคา ความสะดวก
รวดเร็วในการจัดสงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหตลาดอะไหลรถยนตเติบโตอยางรวดเร็ว  
                 บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอะไหลรถยนต กอตั้ง 
ในปพ.ศ. 2507 โดยนายสันติ ตั้งกอสกุล แรกเริ่มบริษัทไดรับการแตงตั้งจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลล จํากดั 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 
                 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท มีพนักงาน 168 คน ลูกคาของบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอรพารท จํากัด เปนรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ัวประเทศ จํานวน 902 ราย ( บัญชีลูกคา
บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด, พฤษภาคม 2557 )  จากแนวโนมการขยายตัวในการตลาด
อะไหลรถยนต และภาวะการณการแขงขันท่ีสูง  
                 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด 
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการตลาดตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพ่ือรักษา 
ลูกคาเกาและเพ่ิมลูกคาใหม  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                 1.  เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร
พารท จํากัด  
                 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
                 สวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการแตกตางกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
                 1.  ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ลูกคาบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
จํานวน 902 ราย ( อางอิงจากบัญชีลูกคาบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด, พฤษภาคม 2557 ) 
เลือกเปนกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan ( 1970, p. 
608 ) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 269 ราย 
                  2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 2.1  ตัวแปรอิสระ ( independent variables ) แบงเปน 2 ประเภท 
 2.1.1 ลักษณะกิจการ ( personal factors ) ไดแก ขอมูลท่ัวไปของกิจการของลูกคา
บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ไดแก ประเภทของกิจการ อายุของกิจการ ทุนจดทะเบียน 
ยอดส่ังซ้ือตอเดือน ผูมีอํานาจส่ังซ้ือ จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน     
                 2.2  ตัวแปรตาม ( dependent variables ) ไดแก สวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา         
ใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
 2.2.1 สวนประสมทางการตลาด ( marketing mix’7Ps ) ไดแก ดานผลิตภัณฑ    
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะ      
ทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ  
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                   3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

                     ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย      
              
                 การวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท          
เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ( marketing 
mix ’7Ps ) ( อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, หนา 53-55 ) มาเปนแนวทางใน           
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้   

 
                          ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
   
                                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

สวนประสมทางการตลาดที่ลูกคาใช
ตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ 

บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
  ดานผลิตภัณฑ 
 ดานราคา 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ดานพนักงาน 
 ดานลักษณะทางกายภาพ 
 ดานกระบวนการใหบริการ 
 

 
ลักษณะกิจการ 

       ประเภทของกิจการ 
       อายุของกิจการ 
       ทุนจดทะเบียน 
       ยอดส่ังซ้ือตอเดือน 
       ผูมีอํานาจส่ังซ้ือ 
       จํานวนรานคาท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 
       จํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือตอเดือน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                 ลูกคา หมายถึง บริษัทหรือรานคาท่ีส่ังซ้ืออะไหลรถยนตกับบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร
พารท จํากัด   
 อะไหลรถยนต หมายถึง ช้ินสวนท่ีติดตั้งมากับตัวรถ โดยโรงงานผูผลิตรถยนต 
                 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดเพ่ือตอบสนอง              
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ                                              
 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง อะไหลรถยนตท่ีบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด        
จัดจําหนาย   
 ดานราคา หมายถึง ราคาขายอะไหลรถยนตท่ีกําหนดโดยบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร
พารท จํากัด โดยลูกคาจะเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑกับราคา มีตัวอยางใหดูงายตอ          
การตัดสินใจซ้ือ มีบริการจัดสงสินคาถึงท่ี 
                 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง การจัดวางสินคา การจัดสงสินคา การหาซ้ือสินคา           
ไดสะดวก อาจส่ังซ้ือไดทางโทรศัพท ทางแฟกซ หรือทางอินเตอรเน็ต โดยสงรายการมาส่ังซ้ือได 
                 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การแจกของสมนาคุณ การแจกของขวัญประจําป
สําหรับลูกคาประจํา การแนะนําสินคา การโฆษณาประชาสัมพันธ ผานส่ือทางการตลาดตาง ๆ 
 ดานพนักงาน หมายถึง ผูใหบริการแกลูกคาของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด 
                 ดานลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง สถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ีใหบริการ รวมถึง         
ความคาดหวังของผูใชบริการท่ีมีในการปรับปรุงสถานท่ีบริการใหเอ้ืออํานวยตอการใหบริการ เชน 
การตกแตงสถานท่ีใหบริการใหสวยงาม การจัดท่ีนั่งใหเพียงพอ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ อาทิ ตูน้ําดื่ม  
                 ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง การติดตอส่ือสารเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับอะไหล
รถยนตแกลูกคาเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาและตัดสินใจซ้ือ 

สวนประสมทางการตลาดที่ลูกคาใชตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต หมายถึง ความรูสึกของ
ลูกคาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนต ซ่ึงจําแนกออกเปน 7 ประเด็น ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะ      
ทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1.  ทําใหทราบถึงระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร

พารท จํากัด  
                 2.  ทําใหทราบถึงการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท เอส.
ซี.แอล. มอเตอรพารท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 
                 3.  ทําใหสามารถนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด และเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาดของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอรพารท 
จํากัด ใหตรงตาม  ความตองการของลูกคา และสรางยอดขายใหกับบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร
พารท จํากัด สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


