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บทคัดยอ 
 

บริษัท ABC จํากัด เปนสํานักงานใหญของกลุมบริษัทในเครือประจําภูมิภาคเอเชีย
และโอชีเนีย และกลุมบริษัท ABC ถือเปนผูนําในอุตสาหกรรมยานยนต จําหนายทั้งรถยนต 
รถจักรยานยนต เคร่ืองกําเนิดพลังงาน อะไหลและสวนประกอบยานยนตครบวงจร ยอดขายของ
บริษัท ABC จํากัด มีการเพ่ิมขึ้น และลดลงโดยมีสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจ
โลกเปนปจจัยสําคัญ  

เม่ือพิจารณายอดขายอะไหลและสวนประกอบยานยนตทุกประเภทของบริษัท ซ่ึงมี
มูลคารวมกวาหม่ืนลานบาทตอป พบวายอดขายอะไหลรถจักรยานยนตมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 
อีกทั้งอะไหลรถจักรยานยนตยังเปนผลิตภัณฑที่มีสัดสวนยอดขายมากที่สุดใน ผลติภณัฑกลุมชิน้สวน
และอะไหลทุกประเภทของบริษัทที่มีแนวโนมยอดขายลดลง ดังนั้น การศึกษาประเด็นดังกลาว 
มีวัตถุประสงคในการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนกําหนดกลยุทธ
ที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตใหแกบริษัทตอไป 

ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซ่ึงเปนขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 
การสัมภาษณผูบริหารที่รับผิดชอบยอดขายผลิตภัณฑกลุมชิ้นสวนและอะไหล และเก็บขอมูล
แบบสอบถามจากผูใชรถจักรยานยนต ABC รวมทั้งรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เชน ยอดขายของ
บริษัท บทความ บทวิจัย ตางๆ เพ่ือใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และกําหนดกลยุทธ
ที่ผูศึกษาหวังวาสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กับบริษัท และ
เปนประโยชนตอบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของได 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. องคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 

 
1.1 ชื่อองคกร และภาพรวมองคกร 
 บริษัท ABC จํากัด กอตั้งขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ.2507 เพ่ือจําหนาย

รถจักรยานยนต และเปนสํานักงานใหญของ ABC ประจําภาคพ้ืนเอเชีย ในป พ.ศ. 2538 ซ่ึง
รับผิดชอบบริหารจัดการการประกอบธุรกิจของ ABC จํานวน 12 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย 
เวียตนาม ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวัน 
มาเลเชีย นิวซีแลนด เน่ืองจากการเจริญเติบโต และการขยายฐานธุรกิจอยางรวดเร็วในภูมิภาค
เอเชียและโอเชียเนียปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 422,700,000 บาท บริษัทประกอบกิจการคาขาย 
รวมถึงการนําเขา สงออกยานพาหนะ โดยมีความรับผิดชอบดําเนินการดังน้ี 

1) กําหนดกลยุทธดานการผลิต และดานการควบคุมการสั่งซื้อผลิตภัณฑใน
ภูมิภาคเอเชียและโอชีเนีย 

2) ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนกลยุทธ สําหรับผลิตภัณฑ การสงออก 
การจัดจําหนายผลิตภัณฑในภูมิภาคเอเชียและโอชีเนีย 

3) สงออก รถยนต รถจักรยานยนต ชิ้นสวนและอะไหลรถยนต รถจักรยานยนต 
ซ่ึงผลิตภายในประเทศไทยไปยังประเทศตางๆ กวา 80 ประเทศทั่วโลก 

4) เปนศูนยกลางการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทย 
5) บริหารการจัดจําหนายชิ้นสวนและอะไหล รวมไปถึงการเพ่ิมจํานวนยอดขาย 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบการขนสงชิ้นสวนและอะไหลไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคที่
รับผิดชอบ 

 บริษัทมีบริษัทในเครือในประเทศไทย 9 บริษัท โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ 
ดังน้ี 

  1) บริษัทคาสงรถจักรยานยนต อะไหลรถจักรยานยนต และบริการซอม
รถจักรยานยนต 

  2) บริษัทที่ใหบริการทางการเงินแกลูกคาเก่ียวกับการซ้ือรถยนต ABC 
  3) บริษัทที่ผลิตรถจักรยานยนต เคร่ืองยนตเอนกประสงคและอุปกรณ 
  4) บริษัทวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนตสําหรับภูมิภาคเอเชียและโอชีเนีย 
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  5) บริษัทผลิตและจําหนายรถยนต 
  6) บริษัทวิจัยและพัฒนารถยนตสําหรับภูมิภาคเอเชียและโอชีเนีย 
  7) บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับวิศวกรรมยานยนตและอะไหล 
  8) บริษัทที่ทําการตลาด จําหนายและสงออกประดับยนต 
  9) บริษัทนําเขาและสงออกเครื่องจักร อะไหลรถยนตและวัตถุดิบ 

1.2 ผลิตภัณฑของบริษัทและ องคประกอบธุรกิจ 
 ผลิตภัณฑหลักขององคกรไดแก รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องกําเนิดพลังงาน 

โดยจําหนายทั้งภายในประเทศ และสงออกนอกประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอชีเนีย ซ่ึงบริษัท ABC 
มีรายไดหลักมาจากการจําหนายรถยนต สงออกรถจักรยานยนต และการจําหนายอะไหล รถยนต 
รถจักรยานยนต และเครื่องกําเนิดพลังงาน ภายในประเทศ และสงออกนอกประเทศในภูมิภาค 
สําหรับอะไหลตางๆ บริษัทมิไดผลิตเองโดยตรงแตจะสั่งจาง บริษัทภายนอกเปนผูผลิต ภายใต
การควบคุมมาตรฐานของบริษัท  

 บริษัทแบงกลุมสินคาเก่ียวกับอะไหลรถดังน้ี 
  1) อะไหลซอมบํารุง 
  2) อะไหลเก่ียวกับตัวถังตางๆ  
  3) อะไหล และอุปกรณระบบไฟฟา 
  4) อะไหล และอุปกรณระบบเครื่องยนต 
  5) อะไหลระบบทอไอเสีย 

 ทั้งน้ี บรษิัทมีสัดสวนการจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตสูงสุด จากผลิตภัณฑ
ทั้งหมดของบริษัท 

1.3 กลุมลูกคา และสวนแบงการตลาด 
 หากจะพิจารณากลุมลูกคาอะไหลรถจักรยานยนตของบริษัท ABC น้ันจําตอง

พิจารณาจากกลุมลูกคาผูใชจักรยานยนต ซ่ึงขอมูลลาสุดในเดือนเมษายนป 2554 รถจักรยานยนต 
ABC มีสวนแบงการตลาดไดเปนอันดับหนึ่ง โดยสามารถครองตลาดไดถึง 70% ของรถจักรยานยนต
ทุกยี่หอที่จดทะเบียนในเดือนเมษายน 2554 
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แผนภูมิที่ 1 สวนแบงการตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทย 
ที่มา : กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก 

 
โดยทั่วไปการใชอะไหลของรถจักรยานยนตน้ันอาจแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

  1) การใชงานอะไหลเพ่ือเปนชิ้นสวนเพื่อประกอบเปนรถจักรยานยนตสมบูรณ
จากโรงงานผลิต หรืออะไหลสําหรับ OEM (Original Equipment Market)  

  2) การใชงานอะไหลทดแทน สําหรับ REM (Replacement Equipment Market) 
หมายถึง อะไหลที่ใชทดแทน เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากอะไหลหรือชิ้นสวนใดๆ ของรถที่ซ้ือมาใหม 
เพ่ือวัตถุประสงคในการบํารุงรักษา หรือประดับตกแตง 

จากลักษณะการใชงานอะไหลโดยทั่วไป จึงอาจกลาวไดวากลุมลูกคาใชอะไหลแท 
ABC ในสวนอะไหลสําหรับ OEM ยอมไดแก โรงงานในเครือผูผลิตรถจักรยานยนต ABC ทั้งใน
ประเทศ และในกลุมประเทศเอเชียและโอชีเนียในเขตรับผิดชอบของ บริษัท ABC นั่นเอง ซึ่ง
ปริมาณการใชงานอะไหลน้ันแปรผันตามจํานวนการผลิตจักรยานยนต ABC และแผนการบริหาร
จัดการของบริษัทโดยปกติ สําหรับกลุมลูกคาซ่ึงจะใชหรือสั่งซ้ืออะไหลทดแทน ABC น้ันไดแก 

  1) กลุมผูใชรถจักรยานยนต ABC  
  2) ตัวแทนผูไดรับสิทธิจําหนายอะไหลแท ABC  

หากพิจารณาลักษณะการจัดจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตแบงเปน 3 ลักษณะ 
ดังน้ี 

  1) จําหนายแบบคาปลีก  
  2) จําหนายแบบคาสง 
  3) จําหนายโดยสงออกตางประเทศแกบริษัทในเครือ 
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1.4 สภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแขงขัน และคูแขงหลัก 
 การสงออกยานยนตและชิ้นสวน  
 ในดานการสงออกสินคาของประเทศไทยอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

สวนประกอบถือเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงในอันดับตนมาโดยตลอด ในป 2553 การสงออก
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีมูลคาถึง 561,106.58 ลานบาท ในขณะที่รถจักรยานยนต
และสวนประกอบมีมูลคา 37,260.09 ลานบาท  
 
ตารางที่ 1  มูลคาการสงออกรถจักรยานยนต ระหวางป 2549-2553 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 

รถจักรยานยนต 10,100.78 8,341.97 16,810.29 16,767.95 17,218.54 
ชิ้นสวนรถจกัรยานยนต 16,329.69 22,076.68 23,834.95 18,141.75 20,041.55 
รวมรถจักรยานยนต 
และสวนประกอบ 26,430.47 30,418.65 40,645.24 34,909.70 37,260.09 
ที่มา : ขอมูลเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

 จากขอมูลขางตนพบวามูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนต ระหวางป 
2549-2553 สูงกวามูลคารถจักรยานยนตสําเร็จรูปมาโดยตลอด  

 โดยมูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 2550 มีอัตราการเติบโตถึง
รอยละ 35.19 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 2549 โดยมี
มูลคาการสงออกทั้งสิ้น 22,076.68 ลานบาท  

 มูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 2551 มีอัตราการเติบโตชะลอ
ตัวลงถึงเปนรอยละ 7.96 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 
2550 โดยมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 23,834.95 ลานบาท 

 มูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 2552 มีอัตราการเติบโตถดถอยลง
คิดโดยติดลบรอยละ 23.89 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 2550 
โดยมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 18,141.75 ลานบาท อันเนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤตการณ
แฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis) 

 อยางไรก็ตามมูลคาการสงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตในป 2553 เร่ิมฟนตัว
ขึ้นมีอัตราการเติบโตเปนรอยละ 10.47 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกชิ้นสวน
รถจักรยานยนตในป 2552 โดยมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 20,041.55 ลานบาท 
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 การผลิตรถจักรยานยนตภายในประเทศ 
 ในดานการผลิตรถจักรยานยนตทั้งหมดในประเทศไทยระหวางป 2549-2553 

ซ่ึงแบงเปนรถจักรยานยนตที่จําหนายในประเทศไทย และสงออกไปยังตางประเทศ ตามขอมูล
ในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 แสดงใหเห็นวาปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในประเทศไทยใน
แตละปมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจโลก และสอดคลองกับมูลคาการ
สงออกรถจักรยานยนต ชิ้นสวนและสวนประกอบในตางประเทศ นอกจากน้ียังแสดงถึงใหเห็นวา
รถจักรยานยนตที่ผลิตในประเทศไทยสวนใหญจําหนายภายในประเทศ และมีการสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศเพียงสวนนอยเทาน้ัน 
 
ตารางที่ 2  จํานวนรถจักรยานยนตที่ผลิตในประเทศไทย ระหวางป 2549-2553 

จํานวน : คัน 

ป  Total Domestic Export 

2549 2,079,555 1,958,639 120,916 

2550 1,652,773 1,606,697 46,076 

2551 1,923,651 1,714,880 208,771 

2552 1,635,249 1,529,358 105,891 

2553 2,026,401 1,844,682 181,719 
ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย / กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก 
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แผนภูมิที่ 2  จํานวนรถจักรยานยนตที่ผลิตในประเทศไทย ระหวางป 2549-2553 
ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย / กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก 
 

 ตลาดอุตสาหกรรมชิ้นสวน อะไหลรถจักรยานยนต 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลรถจักรยานยนต อาจแยก

พิจารณาไดเปน 2 กลุมตามลักษณะการใชชิ้นสวนและอะไหลรถจักรยานยนต กลาวคือ การใช
อะไหล OEM สําหรับโรงงานผลิตรถจักรยานยนต ซ่ึงปริมาณการผลิตหรือมูลคาอุตสาหกรรม
ดังกลาวยอมแปรผันตามปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต แตหากพิจารณาการใชอะไหลทดแทน 
REM ซ่ึงผูใชรถจักรยานยนต นํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคในการซอมแซม บํารุงรักษา หรือประดับ
ตกแตงน้ัน โดยทั่วไปหากผูใชรถจักรยานยนตตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทนแทซ่ึงผลิตโดยบริษัท 
ผูผลิตรถจักรยานยนตแลว มูลคาอุตสาหกรรมในสวนดังกลาวยอมแปรผันตามปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนตของแตละบริษัทเน่ืองจาก รถจักรยานยนตแตละบริษัทตางมีเทคโนโลยี รูปแบบ 
ลักษณะตางๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะรุน เฉพาะยี่หอภายใตมาตรฐานการผลิตของแตละบริษัทเอง 

 สภาพการแขงขันและคูแขง 
 สําหรับผูใชรถจักรยานยนต ABC ซ่ึงอาจพิจารณาจากจํานวนรถจักรยานยนต

จดทะเบียนสะสมภายในประเทศ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก แมจะพิจารณาจํานวน
รถจักรยานยนตจดทะเบียนสะสมเฉพาะยี่หอ ABC เพียง 3 ป ระหวางป 2551-2553 ซ่ึงเปน
กลุมผูใชรถจักรยานยนตซ่ึงควรมีพฤติกรรมการบริโภคอะไหลทดแทนแท เน่ืองจากสภาพรถที่
ยังใหมและอาจยังคงอยูในระยะการผอนชําระคาซ้ือรถจักรยานยนตอยูน้ัน พบวามีจํานวนกวา 
4,551,620 คัน และหากยิ่งพิจารณาผูใชรถจักรยานยนต ABC ขอมูลรถจักรยานยนต ABC  
จดทะเบียนสะสมยอนหลังไปอีกมากกวา 3 ป ปริมาณของลูกคาที่ตองใชอะไหลทดแทนยอมตองมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้นเปนอยางมาก 

(จํานวน : คัน) 
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 และเน่ืองจากลักษณะการใชอะไหลทดแทนรถจักรยานยนตคอนขางมีลักษณะ 
เฉพาะตามย่ีหอ รุน รูปแบบ และเทคโนโลยี ดังที่กลาวมาแลว ดังนั้น คูแขงดานอะไหลและ
ชิ้นสวนรถจักรยานยนต ทั้งอะไหล OEM และอะไหล REM ของรถจักรยานยนตบริษัท ABC จึง
ไมใชบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตรายอ่ืน ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดในการจําหนายรถจักรยานยนต
แตอยางใด แตคูแขงทางตรงที่แทจริงของบริษัท ABC น้ันไดแก ผูผลิตและจําหนายอะไหลเทียม 
และอะไหลปลอม เขาสูตลาดชิ้นสวนและอะไหลทดแทนนั่นเอง 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3  ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต ABC สะสม
ที่มา : กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมขนสงทางบก  
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2. ปญหาและความสําคญัของปญหา 
 

จากการพิจารณาขอมูลยอดขายอะไหลรวมของบริษัท ABC แยกตามประเภทลักษณะ 
สินคาทั้ง 4 ประเภท ระหวางป พ.ศ. 2549-2552 พบวาสัดสวนยอดขายอะไหลรถยนตมีมูลคา
สูงสุด ตามดวยอะไหลรถจักรยานยนต อะไหลจากการสงออก และอะไหลเคร่ืองกําเนิดพลังงาน 
ตามลําดับ  

 

 
 
แผนภูมิที่ 4  รายไดจากการจําหนายอะไหลของบริษัท ABC 
ที่มา : บริษัท ABC 
 
ตารางที ่3  การเจริญเติบโตของยอดขายอะไหลแยกประเภทของบริษัท ABC 
 

 รถจักรยานยนต รถยนต 
เครื่องกําเนิด
พลังงาน 

สงออกรวม ยอดขายรวม 

2549 10% 15% 3% 12% 13% 
2550 11% 8% 10% 25% 12% 
2551 1% 9% 33% 32% 12% 
2552 -2% 11% 6% 6% 6% 

ที่มา : บริษัท ABC 
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เม่ือพิจารณาการเจริญเติบโตของยอดขายอะไหลรวมทุกประเภทของบริษัทจะ
พบวา การเจริญเติบโตของยอดขายรวมมีแนวโนมลดลง ซ่ึงสอดคลองกับการเจริญเติบโตของ
ยอดขาย รถจักรยานยนต อะไหลจากการสงออก และอะไหลเคร่ืองกําเนิดพลังงาน โดยเฉพาะ
การเจริญเติบโตของยอดขายในป 2552 ที่มีแนวโนมลดลงทุกประเภท ยกเวน อะไหลรถยนตซ่ึง
มีการเจริญเติบโตของยอดขายเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน บริษัทจึงควรใหความสนใจกับปญหาเก่ียวกับ
ยอดขายของอะไหลรถจักรยานยนตมากท่ีสุด เน่ืองจากเปนสินคาที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดใน
กลุมสินคาที่มีแนวโนมยอดขายลดลง  

 

 
 
แผนภูมิที่ 5  การเจริญเติบโตของยอดขายอะไหลแยกประเภทของบริษัท ABC 

ที่มา : บริษัท ABC 
 

อน่ึง จากการพิจารณาขอมูลยอดขายอะไหลแทรถจักรยานยนต ABC ระหวางป 
พ.ศ.2543-2552 ประกอบกับ ขอมูลรถจักรยานยนตจดทะเบียนรายประหวางป พ.ศ.2543-2552 
และขอมูลรถจักรยานยนตจดทะเบียนสะสม ABC ระหวางปพ.ศ. 2550-2553 ซ่ึงถือเปนจํานวน
ลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทจะพบวา ยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตของบริษัทคอนขางคงที่ 
และยังมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวโนมรถจักรยานยนต ABC สะสมอยาง
ชัดเจนแมพิจารณาขอมูลเพียง 3-4 ปยอนหลังเทาน้ัน  
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แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบแนวโนมยอดขายอะไหลรถจักรยานยนต ABC กับยอดรถจักรยานยนต 

ABC จดทะเบียนรายป และจดทะเบียนสะสม 
ที่มา : บริษทั ABC / กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมขนสงทางบก 
 

จากการประกอบกิจการของบริษัทภายใตสภาวการณแขงขันจากคูแขง ซ่ึงไดแกผูผลิต
อะไหลเทียม และอะไหลปลอม สงผลกระทบใหยอดขายอะไหลแท ABC อยูในภาวะคอนขางทรงตัว 
ยอดขายคอนขางสอดคลองกับขอมูลรถจักรยานยนตจดทะเบียนในแตละป ซ่ึงความสอดคลอง
ดังกลาวแสดงใหเห็นวายอดขายอะไหลแปรผันตามยอดการผลิตรถจักรยานยนต ABC ซ่ึงใชอะไหล 
OEM ในโรงงานประกอบรถจักรยายนตเทาน้ัน  

แตเม่ือพิจารณาถึงจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนสะสมซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมาย
ซ่ึงมีความตองการใชอะไหลทดแทน REM พบวาบริษัทยังไมสามารถเพ่ิมยอดขายอะไหลแท
ของบริษัทใหมีแนวโนมสอดคลองกันแตอยางใด กลาวคือ ไมสามารถสรางยอดขายใหสอดคลอง
กับปริมาณความตองการใชอะไหลทดแทนซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก  



11 

 

เม่ือพิจารณาขอมูลจากงบกําไร ขาดทุนในปพ.ศ. 2547-2552 พบวาบริษัทมีรายได
จากยอดขายสินคาหลัก ดังน้ี ตามลําดับ 45.01 ลานบาท 59.05 ลานบาท 73.67 ลานบาท 
95.65 ลานบาท 109.62 ลานบาท 93.46 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละเทียบกับปกอน 
ดังนี้ (ป พ.ศ.2548 เทียบกับป พ.ศ.2547) เพิ่มขึ้นรอยละ 31.19 (ป พ.ศ.2549 เทียบกับป  
พ.ศ.2548) เพิ่มขึ้นรอยละ 24.76 (ป พ.ศ.2550 เทียบกับป พ.ศ.2549) เพิ่มขึ้นรอยละ 29.84  
(ป พ.ศ.2551 เทียบกับป พ.ศ.2550) เพ่ิมรอยละ 14.61 (ป พ.ศ.2552 เทยีบกับป พ.ศ.2551) ลดลง
รอยละ 14.74  ซ่ึงรายไดจากยอดขายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงอยางมาก จนกระทั่งในป 
2552 ปรากฏวาบริษัทมีทํายอดขายไดลดลงถึงรอยละ 14.74  

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาขอมูลทางการเงินโดยวิเคราะห อัตราสวนรอยละตอยอดขาย
รวมในงบกําไร ขาดทุน ของบริษัท สําหรับป พ.ศ.2547-2552 พบวาบริษัทมีตนทุนดานการขาย
เปนรอยละ 92.09 รอยละ 90.85 รอยละ 90.23 รอยละ 91.94 รอยละ 89.14 เม่ือคิดเปนสัดสวน
เทียบกับยอดขายในปดังกลาวตามลําดับ และบริษัทมีตนทุนในการขายและบริหารเปนรอยละ 6.07 
รอยละ 6.17 รอยละ 6.5 รอยละ 6.43 รอยละ 6.4 รอยละ 7.66 เม่ือคิดเปนสัดสวนเทียบกับ
ยอดขายในปดังกลาวตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนของบริษัท ป พ.ศ.2547-2552 
 

โดยเปรียบเทียบแบบ COMMON SIZE (หนวย : พันลานบาท) 
ป 2552 2551 2550 2549 2548 2547 
  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ 

รายไดหลัก 93.46 100 109.62 100 95.65 100 73.67 100 59.05 100 45.01 100 
ตนทุนขาย 83.32 89.14 98.85 90.18 87.94 91.94 66.47 90.23 53.65 90.85 41.45 92.09 
คาใชจายใน
การขายและ
บริหาร 7.16 7.66 7.01 6.40 6.15 6.43 4.79 6.50 3.64 6.17 2.73 6.07 
ดอกเบ้ียจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษีเงินได 1.44 1.54 1.83 1.67 1.31 1.37 1.04 1.41 1.01 1.72 0.52 1.15 
รวมรายจาย 91.91 98.34 107.68 98.24 95.39 99.73 72 98.14 58.30 98.73 44.70 99.31 
กําไรสุทธิ 4.32 4.62 6.12 5.58 4.40 4.60 5.60 7.60 3.38 5.72 2.08 4.61 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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แผนภูมิที่ 7  รายไดหลักบริษัท ABC ระหวางป 2548-2552 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

 
 
แผนภูมิที่ 8  แนวโนมการเจริญเติบโตของรายไดบริษัท ABC 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 
จากขอมูลขางตนบริษัทมีความสามารถในการสรางรายไดเพ่ิมขึ้นจากการผลิตภัณฑ

ของบริษัทจนถึง ป 2551 และเริ่มมีแนวโนมลดลงในป 2552 แตหากพิจารณาอัตราการเจริญเติบโต
ของรายได จะพบวามีแนวโนมที่ลดลงอยางมากซึ่งอาจสงผลกระทบตอประกอบการของบริษัท
ไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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ทั้งน้ี ปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสูญเสียรายได จากการจําหนายอะไหลทดแทนแท 
ABC ที่พบมาก คือ การสูญเสียสวนแบงการตลาดใหแกคูแขงที่ผลิต และ/หรือ จําหนาย อะไหล
เทียม และอะไหลปลอม ซ่ึงบริษัทควรตระหนักถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของลูกคาเพ่ือ
เพ่ิมยอดขายใหแกอะไหลแทรถจักรยานยนตตอไป  

ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
จากการพิจารณาขอมูลยอดขายอะไหลทดแทน (REM) พบวาบริษัทไมสามารถจําหนาย

สินคาใหกับกลุมตลาดเปาหมายไดเทาที่ควร เม่ือพิจารณาจากยอดรถจักรยานยนตจดทะเบียนสะสม 
ใน 3-4 ป หลังจากจดทะเบียนรถใหมซ่ึงอยูในชวงระยะเวลาที่ผูใชบริการควรมีความตองการใช
อะไหลแทของบริษัทสูง และบริษัทมีแนวโนมการเจริญเติบโตของยอดขาย ซึ่งเปนปญหาที่สงผล
กระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอผลการประกอบการของบริษัท และบริษัทยังสูญเสีย 
สวนแบงการตลาดใหแกคูแขงอีกดวย  

 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

3.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยที่สงผลกระทบตอยอดขายอะไหลรถจักรยานยนต
ของบริษัท 

3.2 เพ่ือกําหนดกลยุทธและแนวทางการแกไขปญหา การเพ่ิมยอดขายอะไหล
รถจักรยานยนตของบริษัท 
 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 

4.1 อะไหลทดแทน REM (Replacement Equipment Market) หมายถึง อะไหลที่
ใชทดแทน เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากอะไหลหรือชิ้นสวนใดๆ ของรถที่ซ้ือมาใหม เพ่ือวัตถุประสงค
ในการบํารุงรักษา หรือประดับตกแตง 

4.2 อะไหลประกอบยานยนต OEM (Original Equipment Market) หมายถึง 
อะไหลและสวนประกอบยานยนตซ่ึงผูผลิตอะไหลดังกลาวผลิตอะไหล หรือชิ้นสวนดังกลาวใหแก
โรงงานผลิตยานยนต หรือรถจักรยานยนต 

4.3 อะไหลปลอม หมายถึง อะไหลที่มีการผลิตขึ้นและนําไปจําหนายในนามการคา
ของยานยนตยี่หอตางๆ โดยไมมีสิทธิ แตลวงใหผูใชงานเขาใจผิดวาเปนอะไหลแทของยี่หอ หรือ 
บริษัทน้ัน 

4.4 อะไหลเทียม หมายถึง อะไหลที่ผลิตและจําหนายในนามการคาอ่ืน โดยไมใช
นามการคาของยานยนตยี่หอตางๆ โดยลูกคา หรือผูใชเขาใจและยอมรับวาอะไหลดังกลาวมิได
ผลิต หรืออยูภายใตมาตรฐานการผลิตของผูผลิตยานยนตยี่หอน้ันแตอยางใด 
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5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

5.1 บริษัททราบถึงปญหา และผลกระทบของปญหา  
5.2 บริษัทสามารถกําหนดกลยทุธในการเพิ่มยอดขาย ตลอดจน รักษา และขยาย

สวนแบงการตลาดของบรษิัทไดทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 

การศึกษา และวิเคราะหปญหา ตลอดจนกําหนดกลยุทธแกไขปญหาเก่ียวกับ การ
เพ่ิมยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตแท ABC ผูศึกษาไดศึกษาภายใตกรอบแนวคิด ทฤษฎี 
ดังตอไปนี้ เพ่ือใหการศึกษาสามารถอธิบายไดเปนระบบตามหลักวิชาการ มีความสมเหตุสมผล 
และครบถวนรอบดานที่สุด 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis) 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five Force Analysis) 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
4. การกําหนดกลยุทธองคการ (Strategic Management) 
5. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการตลาด (Marketing Concept) 
 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis) 
 
ใชแนวคิดน้ีเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจโดยทั่วๆ ไป (General Environment) 

วามีสภาพเปนอยู หรือเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และสามารถนําขอมูลที่ศึกษามาพิจารณา วามี
ขอมูลใดที่เก่ียวของ หรือ กระทบกับการประกอบธุรกิจขององคกรบางหรือไมตอไปภายใตกรอบ
การพิจารณามุมมองดานตางๆ ที่เรียกวา PEST Environment Analysis ไดแก  

P - Political Environment 
สภาพแวดลอมการเมือง ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของสถานการณทางการเมือง 

เสถียรภาพทางการเมือง แนวนโยบายของรัฐบาลกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ เปนตน 
E - Economic Environment 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ในระดับมหภาคโดยทั่วๆ ไปซึ่งอาจกระทบ หรือไม

กระทบตอองคกรโดยตรง เชน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
หรือรายไดประชาชาติ เปนตน 

S - Sociological Environment 
สภาพแวดลอมทางสังคม ซ่ึงในแตละสังคม ภูมิภาค หรือประเทศ ตางมีลักษณะ

เฉพาะที่แตกตางกันที่ผูประกอบธุรกิจควรเขาใจ เปนเรื่องที่ความหลากหลาย เชน ความเชื่อ 
ทัศนคติตางๆ ของคนในสังคมที่มีนัยสําคัญตอภาคธุรกิจ ศาสนา แรงงาน เปนตน 
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T - Technology Environment 
สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมตางๆ ทั้งทางดานการวิจัยและพัฒนา 

ดานกระบวนการทํางาน ตลอดจนการสื่อสาร ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญอยางมากมาย 
นอกจากน้ียังมีมุมมองท่ีเปนตัวแบบในการพิจารณาเพิ่มเติมเพ่ือความรอบดานใน

การศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไป ไดแก 
D - Demographic Environment 
สภาพแวดลอมดานประชากรศาสตร ไดแก ขอมูลจํานวนประชากรดานตางๆ เชน 

โครงสรางประชากร อัตราการเกิด การตาย ชวงอายุประชากร การกระจายตัวของประชากร 
การผสมผสานดานเชื้อชาติ เปนตน 

G – Globalization Environment 
สภาพแวดลอมดานโลกาภิวัฒน ซ่ึงเปนเรื่องสากลในระดับโลก เชน มาตรการทาง

การคาระหวางประเทศ สภาพตลาดโลก ความเปนอยูและการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรโลก 
เปนตน  

 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five Force Analysis) 
 
ทฤษฎีแรงผลักดัน 5 ประการ ของ Michael E. Porter เปนแนวคิดที่ใชสําหรับ

วิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจใดๆ รวมทั้งยังชวยบงชี้โอกาส ขอจํากัด 
และความรุนแรงของปจจัยตางๆ ภายใตกรอบหรือมุมมอง ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 Five Force Model 

การคุกคามของผูมาใหม 

การแขงขันของ

คูแขงที่อยูใน

อุตสาหกรรม 

การคุกคามของสินคาทดแทน 

อํานาจการ

ตอรองของผูซื้อ 

อํานาจการตอรอง

ของ Supplier 
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2.1 การคุกคามของผูมาใหม (Threat of New Entrants) 
พิจารณาถึงอันตรายจากการเขามาของคูแขงรายใหม กลาวคือ การที่องคกร

อ่ืนที่อยูนอกอุตสาหกรรมในขณะนั้น เขามาสูธุรกิจกิจเดียวกันในภายหลัง ซ่ึงสงผลใหเกิดคูแขง
ที่เขามามีสวนแบงการตลาดรวม และกระทบตอการประกอบกิจการขององคกรได ทั้งนี้ แรงกดดัน
ดังกลาวที่เปนปจจัยเก่ียวของกับการเกิดคูแขงรายใหมในอุตสาหกรรม ไดแก  

- การกีดกันการเขาสูธุรกิจขององคกรที่มีอยูเดิมในอุตสาหกรรม  
- ความสามารถขององคกรใหญที่สามารถใชกลยุทธ การประหยัดเน่ืองมาจาก 

ขนาด (Economies of Scale) ได สงผลใหองคกรที่มีความสามารถดังกลาวไดเปรียบดานตนทุน
ที่ต่ํากวา ไมวาจะเปนองคกรที่คงอยู หรือองคกรคูแขงที่เขามาใหมก็ตาม 

- ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือ การมีเอกลักษณ
ของสินคาน้ันๆ ที่มีผลตอความจงรักภักดี หรือความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ ซ่ึงการสรางความ
แตกตางดังกลาวตองอาศัยเงินทุน หรือทรัพยากรคอนขางสูง 

- เงินลงทุนที่จําเปน (Capital Requirements) 
- ตนทุนจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่ลูกคาตองรับภาระจากการเปลี่ยน

จากผูผลิตหรือผูใหบริการรายเดิม ไปยังผูผลิตหรือผูใหบริการรายใหม (Switching Cost) 
- ปจจัยดานการเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Access to Distribution 

Channel) 
- นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 
- ความไดเปรียบดานตนทุนที่ไมเก่ียวกับขนาด ซ่ึงผูมาใหมไมสามารถแขงขัน

หรือ ลอกเลียนแบบได (Cost Disadvantage of Scale (size) or Cost Absolute Advantage) 
2.2 การแขงขันของคูแขง (Rivalry among Existing Competitors) 

คือสภาวการณเก่ียวกับความรุนแรงในการแขงขันขององคกรธุรกิจตางๆ ใน
อุตสาหกรรมเด่ียวกัน ที่มีระดับความรุนแรงตางตามปจจัยที่เก่ียวของดังน้ี 

- จํานวนคูแขงในอุตสาหกรรม (Number of Competitors) 
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม (Rate of Industry Growth) 
- ลักษณะเฉพาะของสินคาและบริการ (Product or Service Characteristic) 

ที่มีความแตกตางกัน 
- ปจจัยเก่ียวกับมูลคาของตนทุน (Amount of Fixed Cost) ซ่ึงมีมูลคาสูง

สงผลใหองคกรผลิตสินคาจํานวนมากเพื่อลดตนทุนเฉลี่ย แตกลับสงผลกระทบตอปริมาณสินคา
ที่มีมากเกินความตองการ 

- ขอจํากัดตางๆ เก่ียวกับการออกจากอุตสาหกรรม (High Exit Barriers) 
- ความแตกตางพ้ืนฐานตางๆ ของคูแขงในแตละอุตสาหกรรม ( Diversity of 

Rival)  
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2.3 การคุกคามของสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Service) 
คือ การมีสินคาหรือผลิตภัณฑตางชนิดกันแตลูกคาสามารถเลือกใชทดแทนกันได 

ในราคาที่ไมสูงมากนัก และลูกคามีตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาหรือผลิตภัณฑของผูผลิตราย
อ่ืนไดโดยไมมีตนทุน หรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลง (Switching Cost) สูงมากนัก หาก
อุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทนมาก ผูประกอบธุรกิจยอมตองเผชิญกับความเสี่ยงในการสูญเสีย
รายไดมากขึ้นเทาน้ัน 

2.4 อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
เปนปจจัยที่มาจากมุมมองดานลูกคาที่มีตอผูขาย วามีอํานาจในการตอรองราคา 

หรือ มีอิทธิพลในการตอรองดานคุณภาพของสินคาและบริการไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงอํานาจ
การตอรองของผูซ้ือดังกลาว ยอมกระทบถึงคาใชจายหรือตนทุนในการดําเนินกิจการ ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสถานการณตอไปน้ี 

- ผูซ้ือมีสัดสวนใหญในการเปนลูกคาของผูขายในแตละองคกร 
- ผูผลิต หรือผูขายผลิตสินคาที่ไมแตกตางกันออกสูตลาด 
- ตนทุนในการเปลี่ยนสินคา (Switching Cost) ของผูซ้ือต่ํา 
- ผูซ้ือสามารถเปล่ียนแปลงสถานะจากการเปนผูซ้ือ กลายมาเปนผูขายหรือ

คูแขงกับผูขายได 
- ผูขายหรือผูผลิตมีปริมาณมากกวาผูซ้ือ ทําใหมีปริมาณการขายเกินความ

ตองการของตลาด 
- ผูซ้ือสามารถซ้ือสินคาจากผูขายหลายรายไดในเวลาเดียวกัน 

2.5 อํานาจการตอรองของ Supplier (Bargaining Power of Supplier) 
เปนสถานการณที่ ซัพพลายเออร หรือผูขายสินคา หรือวัตถุดิบที่จําเปนใหแก

ผูผลิต น้ันมีอิทธิพลหรืออํานาจการตอรองกับผูผลิตสูง ซ่ึงกรณีดังกลาวจะสงผลตอคาใชจาย หรือ
ตนทุนการผลิตของผูผลิต โดยจะเกิดขึ้นจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

- ผูผลิตไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออรรายอ่ืนทดแทนได 
- สินคาจากซัพพลายเออรรายนั้นมีความสําคัญตอผูผลิตมาก 
- ปริมาณการสั่งซ้ือของผูผลิตมีปริมาณนอย จนผูสั่งซ้ือไมใหความสําคัญ 
- มีซัพพลายเออรในตลาดอยูนอยราย แตมีผูผลิตที่มีความตองการวัตถุดิบ

จากซัพพลายเออรหลายราย 
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
 
เปนแนวคิด หรือหลักการในการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือชวยใหเขาใจเหตุและ

ผลของสภาพแวดลอม ของธุรกิจอยางลึกซ้ึง ทําใหทราบถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีตอ
องคกร การวิเคราะหสถานการณถือเปนกิจกรรมลําดับตนๆ ที่ผูบริหารพึงกระทํา 

วิธีการวิเคราะหน้ีเรียกวา SWOT Analysis โดยเปนการวิเคราะหใน 4 ประการ 
ไดแก  

- จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ปจจัยตางๆ ในองคกร ซ่ึงนําไปสูความไดเปรียบ
ขององคกร เหนือองคกรอ่ืนในอุตสาหกรรม และในอยูในลักษณะเดียวกัน 

- จุดออน (Weakness) หมายถึง ปจจัยตางๆ ในองคกร ซ่ึงนําไปสูความออนแอ
หรือเสียเปรียบเม่ือเทียบกับองคกรอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม และในอยูในลักษณะเดียวกัน 

- โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปจจัยตางๆ นอกองคกร ซ่ึงเปนประโยชนตอการ
ดําเนินกิจการขององคกร แตโอกาสที่มีก็อาจเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอองคกรอ่ืนไดในขณะเดียวกัน 

- อุปสรรค (Threat) หมายถึง ปจจัยตางๆ นอกองคกร ซ่ึงอาจเปนอุปสรรค หรือ
ทําใหเกิดความลมเหลวในการประกอบกิจการขององคกร หรือองคกรอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันใน
อุตสาหกรรมได 

 
 ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

สภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออน 

สภาพแวดลอมภายนอก โอกาส อุปสรรค 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะของสภาพแวดลอม 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมขางตนแบงเปน 2 กลุม คือ 
1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

องคกรตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมได (Controllable Factors) เชน ระบบการ
ทํางาน โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนทรัพยากรตางๆที่องคกรมี หรือขาดแคลน ซ่ึง
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในแบงออกเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ซ่ึงผูวิเคราะห
จําเปนตองพิจารณาอยางชัดเจนวา ปจจัยใดเปนจุดแข็งขององคกร ทําใหองคกรไดเปรียบ
องคกรอ่ืนอยางแทจริง หรือปจจัยใดเปนจุดออนที่อาจทําใหเสียเปรียบองคกรอ่ืนบาง 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
องคกรตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยที่องคกรไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factors) เชน ปจจัย
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เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี หรือ ปจจัยระหวางประเทศตางๆ เปนตน 
และยังหมายถึง ปจจัยที่เก่ียวของกับลูกคา ผูเขามาใหมในอุตสาหกรรม ปจจัยเก่ียวกับสินคา
ทดแทน ผูขายวัตถุดิบ และคูแขง   

 

4. การกําหนดกลยุทธองคการ (Strategic Management) 
 
การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) คือการนําทางขององคกรที่กําหนดไว

อยางกวางๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานอนาคตขององคกร โดยการนําเปาหมาย
โดยรวมขององคกร และการนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงกลยุทธ มากําหนดกลยุทธระดับองคกร กล
ยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนวยงานตอไป (Hitt,  Ireland,  Hoskisson. 2005.  Strategic 
Management) 

กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธวามีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ  
1) การตรวจสอบปจจัยแวดลอม 
2) การจัดทํากลยุทธ 
3) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
4) การประเมินผลและควบคุม 
 

 
 

ภาพที่ 3  Strategic Decision-Making Process 

Review  
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Generate & 
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เม่ือองคกรไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เก่ียวของ
กับองคกร ทั้งภายใน และภายนอกแลว องคกรจะทราบถึงปจจัยตางๆ ที่จะนํามากําหนดเปน
เปาหมายขององคกรที่ชัดเจน และเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายที่ตั้งไวองคกรจะกําหนดกลยุทธ 
ที่เหมาะสม โดยอาศัยแนวคิด หรือหลักการกําหนดกลยุทธเปนกรอบนําทาง 

ในการกําหนดกลยุทธผูบริหารจะพิจารณาระดับของกลยุทธเปน 3 ระดับจากกลยุทธ
ระดับองคกร ไปสูกลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ ตามลําดับ โดยสอดคลองกัน 

 
ภาพที่ 4  STRATEGIC LEVELS 

 
4.1  การกําหนดกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level 
 เปนการกําหนดกลยุทธโดยพิจารณาภาพรวมขององคกร ตลอดจนทิศทางใน

การดําเนินกิจการในอนาคต เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่องคกรตั้งไว โดยทั่วไปกลยุทธระดับองคกร
แบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
 ผูบริหารเลือกใชกลยุทธน้ีเม่ือเล็งเห็นวาองคกรมีโอกาสในการเติบโตของ

ธุรกิจ โต ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

Corporate 

Level 

Business Level 

Functional Level 
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(1) การเจริญเติบโตที่มุงความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) 
 องคกรจะใหความสําคัญกับการดําเนินกิจการโดยมุงสูความเชี่ยวชาญ 

หรือความเปนเลิศในธุรกิจในดานนั้นๆ ซ่ึงสามารถจําแนกรายละเอียดเปน 2 ดาน 
- การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) 
 เปนการขยายตัวในอุตสาหกรรมเดิม ดวยผลิตภัณฑเดิม ไปสู

ตลาดใหม เชนการขยายสาขา การสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ หรือแมกระทั่งการควบ
รวมกิจการกับองคกรอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงเรียกวา “Horizontal Integration Strategy”  

- การเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy ) 
 เปนการขยายตัวเขาสูการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินคา และ

บริการขององคกรดวยตนเอง ซ่ึงเรียกวา (Backward Integration Strategy) หรือจะเปน การ
ขยายตัวไปสูธุรกิจที่เปนชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑดวยตนเอง ซ่ึงเรียกวา (Forward 
Integration Strategy) ซ่ึงกลยุทธน้ีจะชวยในเรื่องการลดตนทุนระยะยาว ตลอดจนชวยใหองคกร
สามารถควบคุมการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น  

(2) การเจริญเติบโตในลักษณะการกระจายตัวของธุรกิจ (Diversification 
Growth Strategy) 

 องคกรเลือกกลยุทธโดยดําเนินธุรกิจไปในในหลายธุรกิจ เปนการเนน
สรางตัวเลือกที่มีความแตกตาง หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงสามารถจําแนกรายละเอียดเปน 2 ดาน 

- การกระจายตัวแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 
 คือการเพ่ิมสินคา บริการใหมที่สอดคลองกับสินคา บริการเดิม 

ซ่ึงอาจสอดคลองโดยเทคโนโลยี สายการผลิต หรือชองทางการจัดจําหนายก็ได 
- การกระจายตัวแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate) 
 คือการเพ่ิมสินคา บริการใหมที่ไมสอดคลอง เก่ียวของกับ สินคา 

บริการเดิมเลย เปนความพยายามสรางความไดเปรียบธุรกิจที่ไมไดมีความสัมพันธกัน 
2) กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) 
 ผูบริหารเลือกใชกลยุทธน้ีเม่ือองคกรตองการมีการเจริญเติบโตในระดับ

ปานกลาง หรือผูบริหารยังคงมีความพึงพอใจในผลการดําเนินงานขององคกรอยู ภายใตสภาพแวดลอม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ซ่ึงแบงกลยุทธน้ีเปน 3 ประเภท 

(1) การดําเนินกิจการแบบระมัดระวัง หรือแบบยับยั้ง (Process with 
Caution Strategy or Pause)  

 ลักษณะนี้เหมาะสําหรับองคกรที่กําลังอยูในสภาวะขาดทรัพยากร 
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานขององคกร 
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(2) การดําเนินกิจการแบบไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy)  
 เน่ืองจากปรากฏวาองคกรสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวตามกลยุทธ

ที่วางแผนไว และสภาพแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงองคกรอาจพิจารณาปรับปรุงแผนตาม
ปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอยางเชนอัตราเงินเฟอเทาน้ัน 

(3) การดําเนินกิจการแบบเนนการสรางกําไร (Profit Strategy) 
 เปนกลยุทธที่เนนการลดคาใชจาย เพ่ือใหเกิดผลกําไรเพ่ิมขึ้นในระยะสั้น 

ซึ่งอาจกระทบตอการเจริญเติบโตขององคกรในระยะยาวได 
3) กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) 
 เปนกลยุทธที่ผูบริหารเลือกใชในชวงวงจรชีวิตของธุรกิจที่มีความตกต่ํา 

และไมประสบผลสําเร็จซ่ึงถือเปนทางเลือกสุดทายขององคกร โดยแบงเปน 4 ประเภทดังน้ี 
(1) กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) 
 มุงสูการฟนฟูการดําเนินกิจการใหกลับเขาสูภาวะปกติ ซึ่งอาจใช

วิธีการหาวิธีลดคาใชจาย การปรับโครงสรางองคกร (Reengineering) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินกิจการระยะยาว เหมาะกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสในการเติบโตสูง 

(2) กลยุทธบุญอุม (Captive Company Strategy) 
 คือองคกรที่จําหนายสินคาสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียวเดียว 

ทําใหสถานภาพขององคกรขึ้นอยูกับความเขมแข็งของลูกคารายนั้น และองคกรยังตองรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาดังกลาวไวอยางมาก 

(3) กลยุทธบุญทิ้ง (Sell-Out or Divestment Strategy ) 
 เปนทางเลือกขององคกรที่ประสบปญหาวาธุรกิจบางประเภทของตน 

ไมเหมาะสมกับธุรกิจหลัก หรือหรือเปนสวนที่ทําใหธุรกิจหรือองคกรหลักประสบความออนแอ 
หรือไมคุมคาการลงทุน องคกรจึงเลือกตัดธุรกิจสวนนั้นออก หรือขายเพ่ือทํากําไร 

(4) กลยุทธบุญยุบ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) 
 เปนกลยุทธประเภทสุดทายของกลยุทธการตัดทอน ซ่ึงใชกับองคกร

ที่ลมเหลว เปนหนทางที่ทําใหธุรกิจขาดทุน หรือเสียหายนอยที่สุด  
4.2  การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ 
 เปนกลยุทธที่มุงสูการแขงขัน หรือความอยูรอดของผลิตภัณฑในธุรกิจของแต

ละองคกร ภายในอุตสาหกรรม หรือในสวนแบงการตลาดที่องคกรมี ใชเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน โดยอาศัยความสามารถหรือจุดแข็งเก่ียวกับผลิตภัณฑที่องคกรผลิต จากการที่
องคกรไดทําการวิจัย ตรวจสอบแลววาตนมีความไดเปรียบใดในดานผลิตภัณฑ ซ่ึงการตระหนัก
ถึงลักษณะเดน หรือจุดแข็งของผลิตภัณฑอยูเสมอเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอกลยุทธในระดับ
ธุรกิจ ซ่ึงแบบเปน 2 ประเภทหลัก ดังน้ี 
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1) กลยุทธตนทุนต่ํา (Low Cost Strategy) คือ การเนนความสามารถในการ
ผลิตที่มีตนทุนต่ํากวาองคกรอ่ืน นํามาเปนขอไดเปรียบ 

2) กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) คือ การเนน
ความสามารถดานการสรางคุณคาผลิตภัณฑที่แตกตาง ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑขององคกรเกิดมูลคา
สูงกวาผลิตภัณฑทั่วไปที่องคกรอ่ืนผลิต 

นอกจากน้ีเม่ือนํากลยุทธขางตนมาพิจารณากับลักษณะของตลาดเปาหมาย 
ยังสรางขอบเขตการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได 4 กลยุทธดังน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 5  Business Level Strategies 

 
(1) เปนผูนําดานตนทุนในตลาดกวาง (Cost Leadership) 
(2) เปนผูนําดานการสรางความแตกตางในตลาดกวาง (Differentiation) 
(3) เปนผูนําดานตนทุนในตลาดแคบ (Cost Focus) 
(4) เปนผูนําดานการสรางความแตกตางในตลาดแคบ (Focus Differentiation) 

4.3 การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ 
 การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่เปนเรื่องที่ลงลึกถึงหนวยงานระดับปฏิบัติการ

ซ่ึงกลยุทธระดับหนาที่ซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับองคกรยอมขับเคลื่อน
ใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได โดยเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
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ลงไปในดานตางๆ ตามโครงสรางองคกร เชน การดารตลาด ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ ดาน
ตรวจสอบ เปนตน 

 

5. ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการตลาด (Marketing Concept) 
 
Klotler (2000 : 8) อธิบายวา “การตลาด คือกระบวนการทางสังคมซึ่งบุคคลและ

กลุมบุคคล ไดรับสิ่งที่สนองความจําเปนและความตองการของเขาจากการสราง (Creating) การเสนอ 
(Offering) และการแลกเปลี่ยน (Freely Exchange) สินคาและบริการที่มีมูลคากับบุคคลอ่ืน” 

สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ใหคําจํากัดความ “การตลาด คือ หนาที่ของ
องคกร และกลุมของกระบวนการในการสราง การส่ือสาร และการสงมอบคุณคาไปยังลูกคา เพ่ือ
สรางความสัมพันธกับลูกคา ในทางที่เอ้ือประโยชนตอองคกรและกลุมผูถือหุน” 

การบริหารการตลาดในปจจุบันมิไดเนนเฉพาะการซ้ือ ขาย เทาน้ัน แตองคกรจะตอง
คนหาความตองการของลูกคา และตอบสนองความพึงพอใจใหแกลูกคาได หากองคกรใดมี
ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดไดเหนือกวาองคกรอ่ืนแลว ยอมเปนหนทาง
ไปสูความสําเร็จขององคกร ซ่ึงทางการตลาดจะใหความสําคัญตอการพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการกําหนดแผนการทางการตลาด ดังน้ี 

5.1 ปจจัยภายในที่ควบคุมได ซ่ึงเรียกวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ไดแก 

 - Product (ผลิตภัณฑ)  
 -  Price (การกําหนดราคา) 
 -  Place (การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย) 
 -  Promotion (การสงเสริมการตลาด) 
5.2 ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได แตตองคํานึงถึง อันไดแก สภาพธุรกิจ สังคม 

ความนิยม คูแขง ทรัพยากร เปนตน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตแท ABC” 
เปนการศึกษาดวยตนเองโดยผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูล เพ่ือวิเคราะหขอมูลตางๆ ตามวัตถุประสงค
ที่ระบุไวในบทที่ 1 ตามวิธีการ และขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 

1.  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) ดานสภาพธุรกิจ
เพ่ิมเติมจากขอมูลเก่ียวกับสภาวะอุตสาหกรรมที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 1 โดย 

1.1.1 รวบรวมและวิเคราะหสภาพแวดลอมการทําธุรกิจโดยทั่วไป ภายใตกรอบ
การพิจาณาแบบ PEST Analysis 

1.1.2 รวบรวมและวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันโดย
ใชแบบจําลอง 5 ปจจัย (Five Force Model) 

1.2 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Research) จากการสัมภาษณ
เจาหนาที่ ผูบริหาร ของบริษัท และลูกคาโดยรวม และจากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถาม 

1.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในบริษัทโดย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
ภายในบริษัท โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT Analysis) และใช
เคร่ืองมือ TOWS Matrix วิเคราะหเพ่ือเสนอทางเลือกและกลยุทธ 
 

2.  ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 
 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) 
2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis) 

P - Political Environment / สภาพแวดลอมการเมือง 
- ภาคการเมืองป 2554 รัฐบาลยุคนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ไดประกาศใหมี

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงถือเปนการเลือกตั้งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในทางการเมือง เน่ืองจากจะเปนการเปลี่ยนผานขั้วอํานาจใหม สงผลตอ
ภาคการเมือง และภาคธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เชน แนวโนมความเชื่อถือของนักลงทุน ซ่ึงขึ้นอยู
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กับนโยบาย และความมีเสถียรภาพของรัฐบาลใหมน่ันเอง ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมตองติดตาม และ
วิเคราะหปจจัยทางการเมืองที่กระทบตออุตสาหกรรมของตนอยางใกลชิด 

- อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจัดเปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐใหความสนับสนุน 
เนื่องจากเปนสวนสําคัญสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตโดยตรง และรัฐบาลสนับสนุนใหไทย
เปนฐานการผลิตขนาดใหญของโลก โดยรัฐบาลไดประกาศใหอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
เปนอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขาตั้งแตป 2504 จนปจจุบัน ถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนอยางมาก 

E - Economic Environment / สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
- ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รายงาน

ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 1 วาภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมยังมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองที่
รอยละ 4.2 และคาดวาไตรมาส 2 จะยังคงขยายตัวไดใกลเคียงกับไตรมาส 1 ประมาณรอยละ 4.1 
เน่ืองจากความตองการสินคาไทยจากตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการบริโภคภายในประเทศ
ที่ปรับตัวขึ้นคอนขางดีเชนกัน 

- GDP ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในระดับดีเปนผลมาจากภาคเศรษฐกิจ
โลกที่มีการฟนตัวขึ้น สงผลใหธุรกิจที่พึ่งพิงการสงออกสงผลดีตามไปดวย สําหรับ GDP 
ภาคอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นไดรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับ 
ปที่ผานมา 

- ในป 2554 อุตสาหกรรมยานยนต อยูใน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนม
การปรับตัวดี 

- ปจจัยเกื้อหนุนเศรษฐกิจ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ
ที่มีการปรับตัวดีขึ้น ความตองการสินคาจากตางประเทศยังมีอยางตอเน่ือง การบริโภคภายใน 
ประเทศปรับตัวดีคอนขางชัดเจน 

- ปจจัยบั่นทอนเศรษฐกิจ ไดแก สถานการณการเมืองภายในประเทศที่ยัง
ไมชัดเจน สถานการณน้ําทวมในหลายพื้นที่ สถานการณดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน
จากสถานการณแผนดินไหว ธรณีพิบัติภัย โรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด ในประเทศญี่ปุน แนวโนม
ราคานํ้ามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  

- ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชี้ใหเห็นวา แนวโนม
การบริโภคภายในประเทศในชวงคร่ึงปหลัง และตลอดป 2554 จะมีอัตราการขยายตัวประมาณ
รอยละ 4.3 ชะลอตัวลงจากป 2553 แตยังถือวาเปนระดับที่ดีอยู 

- ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก
สถานการณเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว โดยเฉพาะ จีน และอินเดีย โดยคาดวาระดับราคาน้ํามันดิบจะ
อยูที่ระดับ ประมาณ 106.7 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล  
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S - Sociological Environment / สภาพแวดลอมทางสังคม 
- ความนิยมใชจักรยานยนตของคนไทยมีแนวโนมสูงขึ้น ดวยเหตุผลตางๆ เชน 

ราคาไมสูง ใชงานไดสะดวก บํารุงรักษางาย มีความคลองตัวสูง และสามารถชวยแกไขทําให
ชวยลดปญหาความไมคลองตัวจากการจราจรที่ติดขัดในเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจใหญๆ ดวย 
และจากการความนิยมรถจักรยานยนตดังกลาวสงผลทําให ธุรกิจอะไหลรถจักรยานยนตมีการ
ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย 

- กระแสความนิยมรถจักรยานยนตรูปลักษณสวยงามทันสมัย กําลังเปนที่นิยม
ในวงกวางสงผลดีตอยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตประเภทประดับตกแตงโดยตรง 

T - Technology Environment / สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 
- ปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอทุกกระบวนการของอุตสาหกรรม โดย

ในอุตสาหกรรมยานยนตไดนําเทคโนโลยีมาใชตั้งขั้นตอนการวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ทั้งในดานรูปลักษณและเทคโนโลยีที่ใหความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย ชวยพลิกโฉมใหตลาดรถจักรยานยนตมีสีสัน และรูปแบบการแขงขันอยาง
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

- นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พิสูจนใหเห็นถึงอิทธิพลการสื่อสาร
ภายใตสังคมเสมือนจริง (Virtual Society) ซ่ึงผูบริหารตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจาก
พฤติกรรมผูบริโภคมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ผานชองทางดังกลาวอยางกวางขวาง และ
สงผลกระทบตอองคกรเปนอยางมาก 

- ผูผลิตรถจักรยานยนตและชิ้นสวน มีการนําความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มาใชเปนชองทางการจัดจําหนาย การส่ังซื้อสินคากันมากขึ้น เน่ืองจากเปนชองทางที่ชวยประหยดั
คาใชจายในการจางพนักงาน อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเปนอยางมาก 

D - Demographic Environment / สภาพแวดลอมดานประชากร 
- ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติสรุปจํานวนประชากรไทยในป 2552 ทั้งสิ้น 

63,525,062 คน ซึ่งจํานวนประชากรไทยมีอัตราคอนขางทรงตัว มีการเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
ไมเปลี่ยนแปลงไปจาก 5 ปที่ผานมานัก  

- โดยเฉลี่ยในป 2552 ประชากรไทยมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย ครัวเรือนละ 
20,903 บาทตอเดือน และมีคาใชจายครัวเรือนเฉลี่ย ครัวเรือนละ 17,299 บาทตอเดือน  
มีคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสารเฉลี่ยครัวเรือนละ 3,295 บาทตอเดือน เปนคาใชจาย
ในการซื้อยานพาหนะและคาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,812 บาทตอเดือน 

G – Globalization Environment / สภาพแวดลอมโลกาภิวัฒน 
- ตลาดอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาในกลุมประเทศอาเซียน โดยผลของมาตรการลดภาษีนําเขา
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ระหวางกันเหลือรอยละ 0 ในกลุมผูกอตั้งอาเซียน 6 ประเทศไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน และไทย และจะเพิ่มขอบเขตการเปดเสรีกับอีก 4 ประเทศไดแก  
เวียตนาม ลาว พมา และกัมพูชา ในป 2558 ซึ่งยอมสงผลตอทิศทางการคาและการลงทุนของ
บริษัทตางชาติโดยเฉพาะญี่ปุนผูนําตลาดผูผลิตรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของภูมิภาคอาเซียน 
ซ่ึงอาจมีการยายฐานการผลิตไปยังกลุมประเทศอาเซียนภายหลังการเปดเสรีดังกลาวได ซ่ึงลักษณะ
ที่นักลงทุนใหความสําคัญไดแก ประเทศที่มีขนาดตลาดรถจักรยานยนตและชิ้นสวนที่ใหญกวา 
ซ่ึงทําเกิดความไดเปรียบดวยการประหยัดดวยขนาด (Economy of Scale)  

- ผลการสํารวจของธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญีปุ่น (JBIC) 
ในป 2552 ชี้วา แนวทางการลงทุนทําธุรกิจในตางประเทศของบริษัทญ่ีปุน ใหความสําคัญตอ
ขนาดตลาดเปนอันดับแรก 

- ภาวะตลาดรถจักรยานยนตของไทยเริ่มเขาสูภาวการณอิ่มตัว ประชากร
ซ้ือรถจักรยานยนตในลักษณะการทดแทนคันเกา โดยคนไทยมีอัตราการถือครองรถจักรยานยนต 
4 คน ตอ 1 คัน  

- ในกลุมอาเซียน ประเทศอินโดนีเซียถือเปนตลาดรถจักรยานยนตและชิ้นสวน
ที่ใหญที่สุดในป 2553 มีการถือครองรถจักรยานยนตประมาณ 80 ลานคัน มีอัตราการถือครอง
รถจักรยานยนต 7 คนตอ 1 คัน และ มีประเทศเวียตนามซึ่งการถือครองรถจักรยานยนตรองลงมา
เปนอันดับ 2 เปนจํานวนประมาณ 20 ลานคัน โดยไทยมีการถือครองเปนอันดับสาม ประมาณ 
18 ลานคัน 

- จุดแข็งในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของไทยเม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
เสรีอาเซียน ไดแก ตนทุนดานการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ ตนทุนการขนสงและ
กระจายสินคา ความไดเปรียบดานคุณภาพ มาตรฐานสินคาซ่ึงทําใหสามารถสงออกสินคาไปยัง
นอกกลุมภูมิภาคได โดยเฉพาะกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

- จุดออนในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
เสรีอาเซียนไดแก เสถียรภาพทางสังคมและการเมือง  การสรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุน คาจาง
แรงงานที่สูงกวาประเทศคูแขง 

2.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five Force Analysis) 
ผูศึกษาไดวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของบรษิทั ABC 

เปนผูจําหนายอะไหลชิ้นสวนรถจักรยานยนต ABC และสงออกรถจักรยานยนต ABC ไปยัง
ตางประเทศ เพ่ือใหเห็น โอกาส ขอจํากัด และความรุนแรงของปจจัยตางๆ ภายใตกรอบหรือ
มุมมอง ดังน้ี 
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2.2.1 การคุกคามของผูมาใหม (Threat of New Entrants) 
- หากพิจารณาถึงผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่อยูในระดับเดียวกับ 

บริษัท ABC หรืออยูใน Tier เดียวกันนั้น การเขามาของรายใหมคอนขางยากเนื่องจากเปนธุรกิจ
ที่ตองใชเงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรที่คอนขางสูงมาก  

- แตหากพิจารณาผูประกอบธุรกิจผลิตเฉพาะชิ้นสวนอะไหลซ่ึงเปน
ผูผลิตชิ้นสวนในตลาด OEM หรือผูผลิตอะไหลทดแทนในตลาด REM ซ่ึงแมจะอยูคนละระดับ 
(Tier) กับบริษัท ABC แตกลุมดังกลาวอาจเขามาเปนคูแขงทางตรง หรือทางออมกับบริษัทใน
ตลาดอะไหลทดแทน REM ได ซ่ึงรายใหมมีโอกาสเขามาในตลาดไดในระดับปานกลาง เน่ืองจาก
ไมตองอาศัยทรัพยากรตางๆ ในระดับปานกลาง หรือไมสูงมากนัก 

2.2.2 สภาพการแขงขันของคูแขงในอุตสาหกรรม (Rivalry among Existing 
Competitors) 

- เน่ืองจากผูบริโภคในตลาดอะไหลทดแทน REM มีวัตถุประสงคหลัก 
2 ประการคือ เพ่ือการบํารุงรักษา และเพื่อการประดับตกแตง ความสวยงาม และปริมาณความ
ตองการในตลาดยังแปรผันตามยอดขายรถจักรยานยนต และยอดรถจักรยานยนตจดทะเบียนสะสม
ซ่ึงมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงทําใหตลาดผูขายอะไหลทดแทน REM ความนาสนใจ
เปนอยางมาก  

- แตเนื่องจากปจจัยดานเศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศไทย ทําให
ผูบริโภคมีความตองการเลือกซ้ืออะไหลทดแทน ในราคาที่ไมสูง สงผลใหเกิดสภาพการแขงขัน
สูงตามไปดวย 

- มีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนรานคา ผูใหบริการเปลี่ยนแปลง ตกแตง หรือ
อูซอมรถ ที่ไมใชตัวแทนจําหนายของบริษัท ABC มากขึ้น ซ่ึงถือเปนชองทางการจัดจําหนาย
อะไหลทดแทน REM ที่อาจอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยเฉพาะในดานอะไหลที่นํามา
จัดจําหนาย ที่เปนแหลงจําหนายอะไหลเทียม หรืออะไหลปลอม ทําใหกระทบตอยอดขาย
อะไหลแทรถจักรยานยนต ABC โดยตรง 

2.2.3 การคุกคามของสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or 
Service) 

- การแขงขันดานราคาในตลาดอะไหลทดแทน REM ถือเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลคุกคามอะไหลแท ABC เปนอยางมาก โดยเฉพาะอะไหล หรือชิ้นสวนที่ที่เทคโนโลยีต่ํา 
ยังตองเผชิญกับการเขามาของอะไหลจากประเทศจีน และอินเดีย ซ่ึงมีตนทุนต่ํากวาอะไหลที่
ผลิตในประเทศไทย แตอะไหลที่ใชเทคโนโลยีสูงอาจยังไมไดรับผลกระทบตอตลาดมากนัก 
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- ผูผลิตอะไหลแทแกบริษัท ABC ที่ทราบถึงเทคโนโลยีการผลิตอาจ 
ผลิตอะไหลเทียมในราคาถูกออกสูตลาดเปนสินคาทดแทน อะไหลแทของบริษัทอีกทางหนึ่ง ซ่ึง
ปจจุบัน มีบริษัทผูผลิตอะไหลใหแกบริษัท ABC กวา 200 รายในประเทศไทย 

- การทําตลาดของผูผลิตอะไหลเทียม และอะไหลปลอม มีการใหสวนลด 
และกิจกรรมสงเสริมการตลาดระหวางผูขายอะไหลกับผูจัดจําหนายอะไหล หรือรานคา อูซอมตางๆ 
มากขึ้น ทําใหสงผลใหอะไหลปลอม และอะไหลเทียมเขามาทดแทนปริมาณการขายอะไหลแท 
ABC อยางมาก 

- ความหลากหลายของรูปแบบอะไหลทดแทน เพื่อวัตถุประสงคใน
การประดับ ตกแตง สรางกับสวยงาม ถือเปนอีกกลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบจากคูแขงคอนขางมาก 
เน่ืองจากคูแขงมีหลากหลายยอมสรางความหลากหลายในตลาดไดมาก เปนทางเลือกใหผูบริโภค
ไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันเริ่มมีลักษณะการตกแตงรถจักรยานยนตตาม
ความตองการ หรือรสนิยมของตัวเองเปนการเฉพาะมากขึ้น  

2.2.4 อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
- เน่ืองจากปจจุบันการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลผานสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ มีขึ้นอยางกวางขวาง ทําใหลูกคาเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคาสนิคาไดงาย
และรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งตนทุนในการเปลี่ยนสินคา (Switching Cost) จากอะไหลแท ABC  
ไปเปนอะไหลเทียม หรืออะไหลปลอม โดยเฉพาะอะไหลปลอมที่เกิดจากผูผลิตของบริษัท ABC 
เอง ยังไมสูงมากนัก ทําใหลูกคาสามารถการตัดสินใจเปลี่ยนไปเลือกซ้ืออะไหลอ่ืนนอกเหนือจาก
อะไหลแทไดงายขึ้น 

2.2.5 อํานาจการตอรองของ Supplier (Bargaining Power of Supplier) 
- สินคาหรืออะไหลทั้งตลาด OEM และอะไหลทดแทน REM มีความสําคัญ

กับการผลิตและการจัดจําหนายของบริษัทมาก 
- มาตรฐานการผลิต และเทคโนโลยี เปนสิ่งที่ตองมีความพรอมในทุกดาน 
- ผูผลิตอะไหลมีชองทางการจําหนายอะไหลใหแกผูจัดจําหนายอ่ืนได 

หากบริษัท ABC ไมสามารถหามาตรการที่มีเหมาะสมมาควบคุมได 
- บริษัท ABC ยังคงมีอํานาจการตอรองในดานปริมาณการสั่งจางใน

ปริมาณมาก ซ่ึงแปรผันตามปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต 
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ศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Research) 
2.3 การสัมภาษณผูบริหารผูรับผิดชอบการวางแผนและการดําเนินงาน

เก่ียวกับยอดขายอะไหลยานยนตของบริษัท ABC ดวยคําถามดังน้ี 
- ทานคิดวายอดขายอะไหลรถจักรยานยนตบริษัท ABC ของบริษัท

ทานเปนอยางไร 
 “หากพิจารณายอดขายของอะไหลชิ้นสวนรถจักรยานยนต บริษัทซ่ึงมีรูปแบบ

การจําหนาย 3 รูปแบบ คือ ขายสง คาปลีก และสงออกตางประเทศใหแกบริษัทในเครือ 
ยอดขายจะมีปริมาณมากเฉพาะการขายสง Whole saleใหแกตัวแทนจําหนายของบริษัทเอง ใน
สวนอ่ืนไมสูงนัก” 

- ทานคิดวาใครเปนคูแขงกับบริษัท ซึ่งสงผลกระทบตอยอดขายอะไหล
รถจักรยานยนตบริษัท ABC 

 “ผูผลิตอะไหลเทียม โดยเฉพาะสวนที่ไมอาศัยเทคโนโลยีสูง แตเปนอะไหล
ที่มีความจําเปนตอการบํารุงรักษารถ เชน นํ้ามันหลอลื่น ยางนอก แบตเตอรี่” 

- ทานคิดวาอะไหลรถจักรยานยนตบริษัท ABC ตลอดจนบริการที่เก่ียวของ
ทั้งกอนและหลังการขายของบริษัททานเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 

 “มองในแงคุณภาพเราเหนือกวา ทั้งในดานการใหบริการ การสรางความ
พึงพอใจ ความนาเชื่อถือในระบบ ความปลอดภัย และมีการรับประกันที่ไดมาตรฐาน ทั้งกอน 
และหลังการขาย” 

- ทานคิดวาปจจัยที่สําคัญตอการตัดสินใจของลูกคา ในการเลือกซื้อ
อะไหลรถ จักรยานยนตบริษัท ABC กับบริษัทคูแขง 3 อันดับแรกไดแกอะไร 

 “1. ราคา  2. ความหลากหลาย ของสินคา  3. ความนาเชื่อถือ” 
- ทานคิดวาอะไรคือจุดแข็งและจุดออนของบริษัท ABC 
 “จุดแข็ง คงเปนความพรอมในการใหบริการ และความนาเชื่อถือของสินคา

เพราะเราเปนตนแบบ ยอมสามารถผลิตอะไหลที่เหมาะสมกับรถ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย
มากที่สุดจุดออน คงไดแก เรื่องราคาซึ่งตลาดมีความไวสูง” 

- ทานคิดวาอะไรเปนโอกาส และอุปสรรค ภายนอกบริษัทซึ่งสงผลตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัททานในอนาคต 

 “ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลประกอบการที่ผานมา ที่กระทบมากนาจะเปน
สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณการเมืองที่สงดานนโยบายรัฐบาล และเชื่อวาจะสงผลตอยอดขาย
ในอนาคตมาก ซ่ึงบริษัทตองกําหนดแผน ที่เหมาะสมตอไป” 
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- ทานคิดวาบริษัท ABC ควรกําหนดกลยุทธอยางไรในการเพ่ิมยอดขาย  
 “ถาพูดเร่ืองเพ่ิมยอดขายอะไหล ควรมีการทํากิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อ

ตอสูกับอะไหลเทียม และทําอะไหลเทียบเคียงภายใตแบรนดลูกของบริษัท ซ่ึงบริษัทไดมีการทํา
ในสวนนี้แลว” 

2.4 การสอบถามขอมูลจากลูกคาผูใชอะไหลทดแทน REM ของบริษัท ABC 
ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดพิจิตร กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 194 ราย ซ่ึงแบงเปนเพศชายรอยละ 54 
และเพศหญิงรอยละ 46  

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ซ่ึงผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามมีลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic) 

เปนสัดสวนดังน้ี 
 

 
 
แผนภูมิที่ 9  สัดสวนชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
ที่มา : การคํานวณจากแบบสอบถาม 
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แผนภูมิที่ 10  สัดสวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
ที่มา : การคํานวณจากแบบสอบถาม 
 

 
 
แผนภูมิที่ 11  สัดสวนอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
ที่มา : การคํานวณจากแบบสอบถาม 



35 

 

 
 
แผนภูมิที่ 12  สัดสวนรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 
ที่มา : การคํานวณจากแบบสอบถาม 

 
สวนที่ 2  ความคิดเห็นของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล

ทดแทนแท ABC 
ซ่ึงผูศึกษาไดทําการสํารวจ ระดับการใหความสําคัญ ของการเลือกใชอะไหล

ของบริษัท ACB ของลูกคาในมุมมองสวนประสมทางการตลาด7 ดาน สําหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทบริการ ประกอบดวย 

1) ดานผลิตภัณฑ 
2) ดานราคา 
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4) ดานสงเสริมการตลาด 
5) ดานการบริการของผูใหบริการ 
6) ดานลักษณะทางกายภาพ 
7) ดานกระบวนการใหบริการ 
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ 
แบบสอบถามแสดงระดับความสําคัญในการตัดสินใจใชอะไหลทดแทนสําหรับ

รถจักรยานยนต มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแตละคําถาม
แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5 หมายถึง ปจจัยน้ันมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทน 
ABC มากที่สุด 
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4 หมายถึง ปจจัยน้ันมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทน 
ABC มาก 

3 หมายถึง ปจจัยน้ันมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทน 
ABC ปานกลาง 

2 หมายถึง ปจจัยน้ันมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทน 
ABC นอย 

1 หมายถึง ปจจัยน้ันมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทน 
ABC นอยที่สุด 

การวิเคราะหผลคําตอบแบงเปนปจจัยที่มีความสําคัญ 5 ระดับ ไดแก สําคัญ
มากที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และสําคัญนอยที่สุด โดยใชเกณฑการ
วิเคราะห ดังน้ี (Best, 1977:174) 

 

เชน การวัด  = 
ทั้งหมดจํานวนระดับ

ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
 

 

   = 
5

15−
  =     0.8 

 
ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ยของปจจัยน้ันเทากับ 0.8 
คะแนนเฉลี่ยของแตละปจจัยมีความหมายดังตอไปน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล

ทดแทน ABC นอยที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล

ทดแทน ABC นอย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล

ทดแทน ABC ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล

ทดแทน ABC มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล

ทดแทน ABC มากที่สุด  
 
ผลการสํารวจระดับการใหความสําคัญ ของการเลือกใชอะไหลรถจักรยานยนตทดแทน

ของบริษัท ACB ของลูกคาในมุมมองสวนประสมทางการตลาด7 ดาน มีดังนี้ 
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ตารางที่ 5  ความสําคัญในการตัดสินใจที่มีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(1) ดานผลิตภัณฑ ระดับความสําคัญ 

1. คุณภาพ และมาตรฐานของอะไหล 4.35 
2. ความสวยงามของอะไหล 4.02 
3. ความนาเชือ่ถือในยี่หออะไหล 4.16 

คาเฉลีย่ 4.18 
   
ตารางที่ 6  ความสําคัญในการตัดสินใจที่มีตอปจจัยดานราคา 
(2) ดานราคา ระดับความสําคัญ 

1. พิจารณาราคาขายระหวางอะไหลแทกับอะไหลทดแทนยี่หออ่ืน 4.03 
2. พิจารณาความคุมคาของการใชอะไหลแทกับอะไหลทดแทนยี่หออ่ืน 4.05 

คาเฉลีย่ 4.04 
  
ตารางที่ 7 ความสําคัญในการตัดสินใจทีมี่ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
(3) ดานชองทางการจัดจาํหนาย ระดับความสําคัญ 

1. ศูนยบริการ ABC 4.02 
2. ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 3.79 
3. อูซอมรถ และขายอะไหลทั่วไป 3.87 
4. ศูนยใหบรกิารบํารุง รักษารถจักรยานยนต 3.76 

คาเฉลีย่ 3.86 
   
ตารางที่ 8 ความสําคัญในการตัดสินใจทีมี่ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(4) ดานการสงเสริมการตลาด ระดับความสําคัญ 

1. การโฆษณาสื่อตางๆ 4.14 
2. การประชาสัมพันธ 3.94 
3. การรวมออกบูธตามงานแสดงรถจักรยานยนต 3.66 
4. ไดรับสวนลด 3.23 
5. มีการแจกของกํานัลสําหรับผูใชบริการ 3.3 
6. สามารถนําอะไหลเกามาแลกเปนสวนลดอะไหลแทABCได 3.15 

คาเฉลีย่ 3.57 
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ตารางที่ 9 ความสําคัญในการตัดสินใจทีมี่ตอปจจัยดานการบริการของผูใหบริการ 
(5) ดานการบริการของผูใหบริการ ระดับความสําคัญ 

1. พนักงานขายมีความรอบรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ 3.98 
2. พนักงานขายใหบริการลกูคาอยางมีมาตรฐาน 3.89 
3. มีบริการหลังการขายทีป่ระทับใจ เชือ่ถือได 3.64 

คาเฉลีย่ 3.84 
    
ตารางที่ 10 ความสําคัญในการตัดสินใจที่มีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
(6) ดานลักษณะทางกายภาพ ระดับความสําคัญ 

1.  อะไหลประเภทประดับ ตกแตงมีรูปลักษณทันสมัย 3.84 
2. สถานที่จําหนายสินคาสะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกรับรอง 3.84 
3.  พนักงานสวมใสชุดยูนิฟอรม มีความนาเชื่อถือ 3.88 
4. ความสะอาดของสถานที่ในการใหบริการ การตกแตงสถานที่

ใหบริการสวยงาม 3.9 
คาเฉลีย่ 3.87 

   
ตารางที่ 11 ความสําคัญในการตัดสินใจที่มีตอปจจัยดานลักระบวนการในการใหบริการ 
(7) ดานกระบวนการในการใหบริการ ระดับความสําคัญ 

1. มีการใหขอมูลสินคา เปรียบเทียบรุน และคุณสมบัตขิองอะไหล 
อยางชัดเจน 3.83 

2. ขั้นตอนดําเนินการสั่งซ้ือ และติดตั้งอะไหลรวดเรว็ 3.81 
3. ขั้นตอนการบริการหลังการขาย 3.49 

คาเฉลีย่ 3.71 
 
จากตารางที่ 5-11 พบวาปจจัยทั้ง 7 ดาน มีคาเฉลี่ย 4.18, 4.04, 3.86, 3.57, 3.84, 

3.87, 3.71 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง 7 ดานถือเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภคคอนขางมาก โดยเฉพาะปจจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑและราคาซึ่งเปนปจจัยที่ผูบริโภค
เห็นวาสําคัญที่สุด 
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สวนที่ 3 เงื่อนไขการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทนแท ABC 
สําหรับแบบสอบถามในสวนนี้เพ่ือใหทราบปจจัยสําคัญ ดานพฤติกรรมการ

เลือกใชอะไหลของลูกคา, ทราบถึงปจจัยที่สําคัญที่สุด.ในการตัดสินใจซ้ืออะไหลทดแทนแท 
ABC และรูปแบบการชําระเงินเพ่ือเปนขอมูลสวนเพิ่มในการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมตอไป 
ปรากฏขอมูลดังน้ี 

 

 
 
แผนภูมิที่ 13 การเลือกใชอะไหลทดแทนสําหรับรถจักรยานยนต ABC ของลูกคา 
ที่มา : คํานวณจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 



40 

 

 
 
แผนภูมิที่ 14  ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการเลือกใชอะไหลทดแทนแท ABC 
ที่มา : คํานวณจากแบบสอบถาม 
 

 
 
แผนภูมิที่ 15  รูปแบบการชําระเงินที่ลูกคาพึงพอใจ 
ที่มา : คํานวณจากแบบสอบถาม 
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
มีผูตอบแบบสอบถามสวนที่ 4 จํานวน 44 คนจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

194 คน ดังน้ี 
 

 
 
แผนภูมิที่ 16 ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 
ที่มา : ขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

3.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการรวบรวมและศึกษาขอมูลทุติภูมิ และขอมูลปฐมภูมิขางตน ผูศึกษาไดทําการ
วิเคราะหผลการศึกษาเพ่ือกําหนดกลยุทธโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix ดังน้ี 

จุดแข็งขององคกร (Strength) 
1. ความแข็งแกรงและความพรอมดานเงินทนุ เทคโนโลยี และสถานะรวมของบริษทั

และบรษิัทในเครือ  
2. มีสวนแบงการตลาดของรถจักรยานยนตในไทยเปนอันดับหน่ึง จึงทําใหบริษทั

สามารถไดเปรียบดานการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ในการผลิตและจัดจําหนายอะไหล 
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3. โครงสรางองคกรมีการแบงสวนการบรหิารจัดการ และวางแผนอยางเหมาะสม 
โดยเฉพาะสวนดูแลรบัผิดชอบดานการวางแผน และบรหิารเปาหมายการจําหนายอะไหลทีส่ามารถ
นํากลยุทธ และแนวทางทีบ่ริษัทกําหนดไปปฏิบตัิไดอยางคลองตัว และเปนเอกภาพ 

4. มีปจจัยดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดมาตรฐานรองรับการทํางานในดานตางๆ 
ทั้งกระบวนการ 

5. สินคาของบรษิัทมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดและไดรับการรับรองมาตรฐาน
สินคาในระดับโลก และความนาเชื่อถือสูง 

6. มีบริษัทในเครือใหบริการสินเชื่อเพ่ือซ้ือสินคาของบริษัทใหบริการแกลกูคา 
7. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเน่ืองและ

เขาถึงกลุมลกูคาเปาหมายอยางทั่วถึง 
8. มีตัวแทนจําหนายและศูนยบริการที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของบริษัทหลายแหง 
จุดออนขององคกร (Weakness) 
1. บริษัทขาดการใหความสําคญัติดตามและทําตลาดกบักลุมลูกคาเกาทีซ้ื่อ

รถจักรยานยนตไปแลว ซ่ึงเปนกลุมที่มีความตองการใชอะไหลทดแทน REM 
2. ขาดความหลากหลายของสนิคาอะไหลทดแทน REM ซ่ึงจะเปนทางเลือกใหลูกคา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอะไหลทดแทนที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคในการประดับ ตกแตง  
3. สินคามีราคาสูง เม่ือเปรียบเทียบกับอะไหลปลอม หรืออะไหลเทียม 
4. บริษัทขาดการทํากิจกรรมสงเสริมการขายเกี่ยวกบัอะไหลทดแทน REM  
5. บริษัทขาดการใหความรู ใหขอมูลที่สําคัญแกลูกคาเก่ียวกับ การบํารุงรักษา 

การใชงาน และไมไดชี้ใหเห็นถึงความแตกตางดานความปลอดภัยตลอดจนความคุมคาอ่ืนๆ ใน
การเลือกใชอะไหลแท อยางเพียงพอ 

6. ศูนยบริการรถจักรยานยนต ABC ยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกคาเกาที่ซ้ือรถจักรยานยนตมานานแลว และกลุมลูกคาที่อยูตางจังหวดั 
ทําใหสูญเสียชองทางการจัดจําหนายอะไหลทดแทน REM ใหแกคูแขง 

โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) 
1. จํานวนผูถือครองรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีมากขึ้นโดยเฉพาะกลุมผูใชรถ

ที่ซ้ือรถมาเปนเวลานานจําเปนตองมีการใชอะไหลทดแทน REM เพ่ือการบํารุงรักษามากยิ่งขึ้น 
2. เปนธุรกิจที่ไดรับการสนับสนุนการสนับสนุนจากภาครัฐ 
3. มีตลาดแรงงานคุณภาพสูงกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาคใกลเคียง 
4. ปจจัยเก้ือหนุนทางเศรษฐกิจของโลก และของประเทศมีแนวโนมปรับตวัดีขึ้น 
5. กระแสความนิยมใชรถจักรยานยนตเปนแฟชั่นของวัยรุน ที่เนนรูปลักษณ 

ความสวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตนเหมือนเครื่องประดับ 
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6. คนไทยใชจายเพ่ือซ้ือยานพาหนะ และมีคาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะคอนขาง
สูงถึงรอยละ 10 ของคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน 

7. คนไทยมีพฤตกิรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ซ่ึงชองทางการสื่อสารดังกลาวสามารถประหยัดคาใชจายไดมาก 

อุปสรรคของธุรกิจ (Threat) 
1. มีอัตราคาแรงงานสูงกวาประเทศอ่ืนในภมิูภาคใกลเคียง ซ่ึงกระทบตอตนทุน

การผลิต 
2. ตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทยเริม่ประสบสภาวะอ่ิมตวั  
3. ธุรกิจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาในกลุมอาเซียน ทําใหเกิดปญหา

การหลั่งไหลของอะไหลเทียมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีน และอินเดีย 
4. ภายหลังการเปดเสรีการคากลุมอาเซียน ธุรกิจอาจไดรับผลกระทบดานการยาย

ฐานการผลติของนักลงทุนตางประเทศได 
5. ธุรกิจเผชิญกับปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงสงผลตอความเชื่อม่ัน

นักลงทุน 
6. มีแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของผูประกอบธุรกิจจําหนายอะไหลรถจักรยานยนต ศูนย

ใหบริการซอมแซม รานคาและอูซอมรถทั่วไปคอนขางสูง 
จากขอมูลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่สงผลกระทบตอการ

ประกอบกิจการขององคกรดวยวธิี SWOT Analysis ขางตน ผูศึกษาไดนํามาคนหาแนวทาง
แกไขปญหา และกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมตอไป โดยวิธีการแบบ TOWS Matrix ดังน้ี 

 



44 

 

ตารางที่ 12  แสดงขอมูลการวิเคราะหกลยุทธแบบ TOWS Matrix 

ปจจยัเกี่ยวกบัการประกอบ
ธุรกจิ 

ภายใน / ภายนอกองคกร 

จุดแข็ง (Strength) 
S1. ความพรอมของบริษัท/บริษัทในเครอื  
S2. ไดเปรียบดานการประหยัดตอขนาด  
S3. โครงสรางองคกรองคกรเหมาะสม  
S4. สินคาของบริษัทมีมาตรฐาน  
S5. มีบริษัทในเครือใหบริการสินเชื่อ  
S6. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ ถึงลูกคา 
S7. มีตัวแทนจําหนายหลายแหง 

จุดออนขององคกร (Weakness) 
W1. ขาดการใหความสําคัญติดตาม 

ลูกคาเกา  
W2. ขาดความหลากหลายของสินคา

อะไหล  
W3. สินคามีราคาสูง  
W4. ขาดการทํากิจกรรมสงเสรมิการขาย

เก่ียวกับอะไหลทดแทน REM  
W5. ขาดการใหความรูแกลูกคา  
W6. ศูนยบริการยังไมเพียงพอ 

กลยุทธ SO จุดแข็ง และ โอกาส กลยุทธ WO จุดออนและโอกาส โอกาสของธุรกจิ 
(Opportunities) 
O1. จํานวนผูถือครองรถมมีากข้ึน 
O2. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 
O3. มีตลาดแรงงานคุณภาพสูง 
O4. เศรษฐกิจมแีนวโนมปรับตัวดี 
O5. ความนิยมใชรถจกัรยานยนต  
O6. คนไทยมคีาใชจายเก่ียวกับ

ยานพาหนะคอนขางสูง  
O7. การแลกเปล่ียนขอมูลผาน

ชองทางอิเล็กทรอนิกส 

แนวทางเลือกที ่1 
กลยุทธการเจาะตลาด 

Market Penetration Strategy 
S1. + S3. + S4. + S5. + S7. +  

O1 + O5. + O6. + O7. 

แนวทางเลือกที ่2 
กลยทุธการกระจายตวั (แบบเกาะกลุม) 
Concentric Diversification Strategy 

W1. + W2. + W4. + W5. + W6. +  
O1 + O5. + O6. + O7. 

กลยุทธ ST จุดแข็งและอุปสรรค กลยุทธ WT จุดออนและอุปสรรค อุปสรรคของธุรกิจ (Threat) 
T1. มีอัตราคาแรงงานสูง  
T2. ตลาดรถจักรยานยนต

ประสบภาวะอิ่มตัว  
T3. ธุรกิจไดรับผลกระทบจาก

การเปดเสรีการคาในกลุม
อาเซียน  

T4. การยายฐานการผลิตของ 
นักลงทุนตางประเทศ 

T5. ปญหาการขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง/ความเช่ือมัน่
นักลงทุน 

T6. การเพ่ิมข้ึนของผูจําหนาย
อะไหลรถจักรยานยนต  

แนวทางเลือกที ่3 
กลยุทธการพัฒนาตลาด 

Market Development Strategy 
S1. + S2. + S3. + S4. + T2. + T3. 
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4.  ทางเลือกในการแกไขปญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
 
แนวทางเลือกที่ 1 
กลยุทธการเจาะตลาด  Market Penetration Strategy 
กลยุทธการเจาะตลาดเปนกลยุทธหน่ึงในกลุมกลยุทธระดับองคกรที่เลือกใชกลยุทธ

การเติบโตทางธุรกิจ (Intensive Growth Strategy) โดยมีลักษณะกระตุนกลุมลูกคาเดิม หรือ
มุงเนนการแยงชิงลูกคาของคูแขงมาเปนของตน ใหมาบริโภคสินคาเดิมที่องคกรผลิต 

ในกรณีศึกษานี้จะนํากลยุทธดังกลาวมาใชโดยใหความสําคัญกํากับการทําตลาด 
หรือโฆษณา ประชาสัมพันธ ใหผูใชรถจักรยานยนต ABC ทั้งในกลุมลูกคาใหม และกลุมลูกคาเกา
ที่ซ้ือรถมานานแลวซ่ึงถือเปนลูกคากลุมใหญ หันมาสนใจมาเลือกใชอะไหลแท โดยการใหคูมือ
ความรู เนนการใหขอมูลความแตกตางดานคุณคาที่ลกูคาจะไดรับวาการใชอะไหลแทมีความคุมคา
เหนือกวา ทัง้ดานมาตรฐานความปลอดภัย การรับประกัน และบริการหลังการขายของบริษทั   
มีการโฆษณาควบคูไปกับการโฆษณาขายรถจักรยานยนตใหมอยูเสมอในสื่อโฆษณาแบบกวาง 
(Above the line) เชน วิทย ุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ และแบบเจาะกลุมเปาหมาย (Below the 
line) เชน ตามโชวรูมรถ งานแสดงรถจักรยานยนต ศูนยบริการ ตวัแทนจําหนายของบริษัท และ
จัดใหมีหนวยงานดูแล ติดตามการใหขาวสาร เก่ียวกับอะไหลทางสื่ออินเตอรเน็ตดวยเพ่ือใหบริษัท
สามารถรับทราบขาวสารและหาแนวทางจดัการที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วทันกระแสอยูเสมอ 
และทําการตลาดผานสื่อดังกลาวไปยังลกูคาไดโดยตรง เพ่ือใหเกิดกระแสแบบปากตอปาก (Viral 
Marketing) และทํากิจกรรมสงเสริมการขายที่นาสนใจอยางตอเน่ืองทั้งการลด แลก แจก แถม 
สินคาอะไหลทดแทน REM ตางๆ 

ที่มาของทางเลือก  
จากจุดแข็งภายในองคกร (Strength) และโอกาสของธุรกิจ (Opportunity) ดังน้ี 
- เน่ืองจากมีโอกาสเก่ียวกบักลุมลูกคาใชรถจักยานยนตเกาที่มีความตองการใช

อะไหลทดแทน เปนจํานวนมาก ประกอบกับบรษิัทมีสินคาและความดานตางๆ ที่สามารถเจาะ
ตลาดเพ่ือกระตุนกลุมลูกคาดังกลาว ที่ปจจุบันตองสูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับผูจําหนายอะไหล 
ปลอมและอะไหลเทียม  

- บริษัทมีงบประมาณและทีมงานดานการตลาดที่แข็งแกรง จึงควรเนนทํากิจกรรม
การตลาด ตลอดจนโฆษณา ประชาสัมพันธเนนใหเห็นถึงความโดดเดนของดานมาตรฐานสินคา 
คุณภาพ การรับประกัน การหลังการขายหรือคุณคาที่ลกูคาจะไดรับเหนือกวา   

- ใชจุดแข็งคือบริษัทในเครือเขามารองรับ ชวยเหลือใหสินเชื่อลูกคาในการซื้ออะไหล
ทดแทน REM แทที่มีราคาสูง เพ่ือใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้น 
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- จากกระแสความนิยมในการตกแตงรถจักรยานยนตของวัยรุน และพฤติกรรม
การแลกเปลีย่นสื่อสารขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ของลูกคา ประกอบกับจุดแข็งดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ไดแก ศูนยบริการ และตัวแทนจําหนายรถ จักรยานยนต ABC ที่มีอยูทั่ว
ทุกภูมิภาคในประเทศไทย บริษัทจึงควรเนนการใหขอมูล การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสือ่
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแสดงอะไหลเพ่ือการประดับตกแตง ในศูนยโชวรูม 
ศูนยบริการ และตวัแทนจําหนายของบริษัทใหมากขึ้น 

ขอดี 
1. เพ่ิมยอดขายอะไหลทดแทน REM ภายในประเทศใหบริษัทมากขึน้ และสงผล

ใหยอดขายอะไหลรวมของบริษัทสูงขึ้น 
2. สามารถดําเนินการไดงาย และรวดเรว็เน่ืองจากบริษัทมีความพรอมในทุกๆ ดานๆ 
3. สามารถชวงชงิสวนแบงการตลาดที่ควรจะเปนของบริษทักลบัคืนมา และเปน

การรักษาฐานลูกคาใหมีความจงรักภักดี (Brand Royalty) ตอบริษัทมากขึ้น 
4. เสริมสรางความสามารถในการแขงขันระยะยาว หากบริษัทสามารถเจาะตลาด

และรักษากลุมลูกคาเกาไวได 
ขอเสีย 
1. ไมไดมีการศึกษา หรือพัฒนาสินคาใหมๆ ใหมีความหลากหลาย เพ่ือเปนทางเลือก

ใหแกลูกคาหรือสนองความตองการดานอะไหลทดแทน เพ่ือการประดับตกแตงอยางเพียงพอ 
อาจทําใหเปนจุดออนตอความหลากหลายของคูแขงได 

2. กลยทุธดังกลาวอาจไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วรหาก บริษทัไมสามารถตอบสนอง
ดานผลประโยชนใหแกชองทางจัดจําหนายของบริษัทอยางเพียงพอ ซ่ึงเปนสวนที่บริษทัตองให
ความสําคัญ และพิจารณาตนทุนคาใชจายที่เหมาะสมดวย เพราะหากชองทางจัดจําหนายไดรับ
ผลประโยชนจากการอะไหลเทียมมากกวา อาจไมสนับสนุนกลยุทธดังกลาว 

แนวทางเลือกที่ 2 
กลยุทธกระจายตัว Concentric Diversification Strategy (แบบเกาะกลุม)  
กลยุทธการกระจายตัวดังกลาวเปนหนึ่งในกลุมกลยุทธการเจริญเติบโตในลักษณะ

การกระจายตวัของธุรกิจ (Diversification Growth Strategy) กลาวคือเนนการสรางตัวเลือกที่
หลากหลาย สรางความแตกตางในธุรกิจ ในแนวทางเลือกน้ีเปนกลยุทธการกระจายตัวแบบเกาะกลุม 
คือมีการสรางความหลากหลายดานสินคา ที่สอดคลองกับสินคาเดิม และโดยมีกลุมตลาดเปาหมาย
ทั้งในกลุมผูใชรถจักรยานยนตใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูซ้ือรถจักรยานยนตมานานแลวซ่ึง
ถือเปนการขยายตลาดเพ่ิมเติมตามการวิเคราะหโอกาส ที่พบวามีกลุมลูกคารถจักรยานยนต ABC 
จํานวนมากมีความตองการใชอะไหลทดแทน REM 
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บริษทัจะทําการวิจัยและพฒันาสินคาเก่ียวกับอะไหลทดแทน REM ที่ไดรับความนิยม
ผูบริโภคในตลาดใหมีความหลากหลายดานเทคโนโลยี ดานราคา และรูปลักษณมากย่ิงขึ้น (The 
Variations of Products) เชน การสรางรูปแบบอะไหลทดแทนดานการประดับตกแตง หลากหลาย
แบบ หรือใหโอกาสลูกคาสามารถออกแบบ จับคูแบบพ้ืนฐาน (standard model) ที่บริษทัเสนอ 
แลวจึงนํามาตกแตงใหแกลกูคาตามคําส่ังแบบ Made by order ได โดยศูนยบริการ หรือตวัแทน
จัดจําหนายของบริษัท หรือลูกคาอาจส่ังซื้ออะไหลดังกลาวไปประกอบตามรานคา อูซอมรถ 
ที่ใหบริการ เปนตน 

ทําการตลาดโดยการสื่อสารการตลาดผานชองทางการตลาดตางๆ ทั้งแบบกวาง 
(Above the line) แบบเจาะกลุมเปาหมาย (Below the line) เชนเดียวกับกลยทุธในแนวทาง
เลือกที่ 1. สรางการรับรูแกลูกคาถึงความแตกตางของสินคาที่บรษิัทพัฒนาขึ้น และใชชองทาง
การจัดจําหนายเดียวกับชองทางการจัดจําหนายรถจักรยานยนต ABC โดยมีการประชาสัมพันธ
ใหลูกคาทราบถึงสินคาและบริการเก่ียวกบัอะไหลทดแทน REM ที่บริษทัไดเพ่ิมใหมีความหลากหลาย
แกลูกคามากขึ้น ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสามารถสั่งซ้ือสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือ website ของบริษัท โดยลูกคาสามารถระบุสถานที่รับสินคาที่สะดวกผานชองทาง 
การจัดจําหนายของบริษัท ABC ไดแก ศนูยบริการ ตวัแทนจําหนายของบริษัท และไดใชบริการ
ประกอบ ติดตั้งอะไหลจากศูนยบริการ ตวัแทนจําหนายไดในคราวเดียว 

ที่มาของทางเลือก 
- เน่ืองจากจุดออนการขาดการติดตามใหความสําคัญกับตลาดกลุมลูกคาเกาที่ซ้ือ

รถจักรยานยนตไปนานแลว ซ่ึงถือเปนลูกคากลุมใหญที่มีความตองการบริโภคอะไหลทดแทน 
REM บริษัทจึงมิไดมีการตอบสนองความตองการของลูกคาในดานสินคาได กลาวคือ อะไหล
ทดแทนของบริษัทขาดความหลากหลาย หรือ รูปลักษณ ที่นาสนใจสําหรับการประดับตกแตงซ่ึง
เปนกระแสความตองการโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนปจจุบนั ในขณะสินคาที่มีราคาสูงเม่ือเทียบกับ
คูแขง 

- ในสถานการณปจจุบันลูกคามีความคาดหวังเก่ียวกบัการไดรับขอมูล ขาวสาร 
ที่เพียงพอ ทนัสมัย ทันเหตุการณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเน่ืองจากลักษณะการ
สื่อสารจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก แตการจําหนายอะไหลทดแทน REM 
ของบริษทักลบัไมไดใหขอมูลดังกลาวแกลกูคาอยางเพียงพอ เก่ียวกับมาตรฐานสนิคา ความคุมคา
ในการใชงาน การบํารุงรักษา และรับประกนั เม่ือใชอะไหลทดแทนทีเ่หมาะสม เจาหนาที่ขายมักเนน
แตสมรรถนะการใชงานของรถจักรยานยนตที่จําหนายสําหรับลูกคาที่ซ้ือรถจักรยานยนตใหม 
ABC ในขณะที่กลุมลูกคารถจักรยานยนต ABC กลุมเกากลับยิ่งไมไดรับการดูแล หรือใหขอมูล
กระตุนใหมาใชอะไหลทดแทนแทเลย บริษัทจึงตองสูญเสียลกูคาหรือสวนแบงการตลาดใหแก
คูแขงผูผลติอะไหลปลอม หรืออะไหลเทียมไปเปนอยางมาก 
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ขอดี 
1. เพ่ิมยอดขายอะไหลทดแทน REM ภายในประเทศใหบริษัทมากขึน้ และสงผล

ใหยอดขายอะไหลรวมของบริษัทสูงขึ้น เน่ืองจากยอดขายอะไหลไมตองขึ้นอยูกับปริมาณการผลติ
รถจักรยานยนตในประเทศ และการสงออกอะไหล OEM เพ่ือปอนโรงงานผลิตเทาน้ัน 

2. สามารถชวงชงิสวนแบงการตลาดที่ควรจะเปนของบริษทักลับคืนมา และเปน
การรักษาฐานลูกคาใหมีความจงรักภักดี (Brand Royalty) ตอบริษัทมากขึ้น 

3. เสริมสรางความสามารถในการแขงขันแกบริษัทในระยะยาว เน่ืองกลุมลูกคา 
(Segment) ดังกลาวเปนกลุมลูกคาที่มีปริมาณคอนขางสูง และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

4. การวิจัยและพฒันาสินคากลุมอะไหลทดแทน REM ยังเปนพ้ืนฐานทีดี่ใหแกการ
พัฒนาตลาดตางประเทศ เพ่ือการสงออกอะไหลทดแทน REM ที่มีคุณภาพ และนวตักรรมที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาผูใชรถจักรยานยนตไดมากขึ้น รองรับสถานการณการเปดเสรี
การคาเอเซียนที่ถือเปนตลาดใหญไดตอไป  

5. เม่ือเปดตลาดกลุมลูกคาอะไหลทดแทน REM ไดปริมาณมากก็ยิ่งสงผลใหบริษัท
ไดเปรียบดานการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) สงผลใหตนทุนต่ําลง ตั้งราคาอะไหล
ทดแทนไดต่ําลง สามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได   

ขอเสีย 
1. ตองใชเวลา ทรัพยากรเพิม่สําหรับการวิจัยและพัฒนาสินคามากกวากลยุทธใน

แนวทางเลือกอ่ืน 
2. บริษทัอาจมีความเส่ียงไมประสบความสาํเร็จจากกลยุทธดังกลาว หากไมสามารถ

คนหาสิ่งที่ลูกคาตองการ และไมสามารถนําเสนอสินคาที่ลูกคาตองการไดอยางแทจริง  
แนวทางเลือกที่ 3 
กลยุทธการพัฒนาตลาด Market Development Strategy 
กลยุทธการพัฒนาตลาดเปนกลยุทธหน่ึงในกลุมกลยุทธระดับองคกร ที่เลือกใชกลยุทธ

การเตบิโตทางธุรกิจ (Intensive Growth Strategy) องคกรเลือกใชกลยทุธน้ีเม่ือประสบกับสภาวะ
ตลาดอ่ิมตัว โดยจําหนายสินคาเดิมที่องคกรผลิต แตมุงเนนการหาตลาดใหมที่ไมเคยเปนลูกคา
ขององคกรมากอน โดยอาจจะเปนการขยายตลาดในดานภูมิศาสตรใหมๆ เปนตน  

เน่ืองจากยอดขายของอะไหลสวนใหญของบริษัทขึ้นอยูกับจํานวนการผลติของ
รถจักรยานยนตในประเทศ ซ่ึงพบวาปจจุบันตลาดเริม่มีการอ่ิมตวัหรือเตบิโตในอัตราที่ชะลอตวัลง 
ในขณะที่ปริมาณการสงออกไปยังตางประเทศยังอยูในสดัสวนคอนขางนอย เม่ือพิจารณายอดขาย
อะไหลทั้งหมดของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงควรหากลุมตลาดใหมในภูมิภาคอ่ืนที่มีความสามารถ
ในการผลิตอะไหล หรือสินคามีมาตรฐาน คุณภาพต่ํากวาประเทศไทย แตอยางไรก็ดีแมสินคา
ของบริษัทจะมีคุณภาพสูงแตก็มีตนทุนดานการผลติสูงเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนแรงงาน
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ซ่ึงไทยอาจเสียเปรียบประเทศในภูมิภาคอาเซียนดวยกันเอง ด้ังน้ันบริษัทจึงควรเนนการพัฒนา
ตลาดในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว มีกําลังซ้ือสูง ตองการสินคาทีมี่คุณภาพมาตรฐานสูงตอไป 
โดยการทําตลาดสงออกไปยังกลุมประเทศดังกลาวดวยการใชเครือขายกลุมบรษิทัที่มีอยูเดิมใน
แตละภูมิภาค ตลอดจนเนนเขารวมงานแสดงนวตักรรมยานยนตตางๆ นอกภูมิภาค (Road Show) 
โดยเฉพาะประเทศที่เปนกลุมเปาหมาย เพ่ือขยายฐานลูกคาในกลุมตลาดใหมๆตอไป 

ที่มาของทางเลือก 
- ความพรอมในการสงออก ทรัพยากร และโครงสรางการบริหารงานของบริษัท

ทําใหบรษิัทมีศักยภาพในการทําตลาดไปยังกลุมประเทศที่พัฒนาแลวได  
- การอ่ิมตัวของตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทย 
- สินคาของบริษัทมีความโดดเดน เปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
ขอดี 
1. เปนการขยายตลาด เพ่ิมรายไดใหแกบริษทัเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

แกบริษัทในระยะยาว 
2. ชวยสรางชื่อเสียงใหแกผลิตภัณฑของบริษัท และความเชื่อม่ันของนักลงทุน

ตางประเทศใหเห็นถึงศักยภาพในการสรางรายไดในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แลว ซ่ึงประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนอาจเปนรองประเทศไทย อีกทัง้ยังชวยปองกันการยายฐาน
การผลติของผูลงทนุไปยังภูมิภาคอ่ืนที่มีตนทุนแรงงานต่าํกวา และมีตลาดในประเทศใหญกวาไทย 
ภายหลังการเปดเสรีการคาอาเซียน 

ขอเสีย 
1. บรษิทัอาจตองประสบความยุงยากเก่ียวกับกฎระเบยีบ มาตรการการนําเขาสินคา

ของประเทศตางๆ ที่แตกตางกัน อัตราภาษี หรือนโยบายของรัฐบาลของแตละประเทศที่แตกตางกัน  
2. ความตองการดานคุณสมบัติ และรูปลักษณสินคาของแตละประเทศอาจมีความ

แตกตางกัน ทําใหตองอาศัยการวิจัยและศึกษาขอมูลเพ่ือนํามากําหนด ออกแบบสินคาใหตรง
ตามความตองการของลูกคาแตละกลุม แตละประเทศอยางแทจริง มิฉะนั้นอาจสงผลใหกลยทุธน้ี
ไมประสบความสําเร็จได 

การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
แนวทางการตดัสินใจเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการแกไขปญหา ผูศกึษาไดกําหนด

ปจจัยตางๆ ที่สําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจโดยใชวิธีถวงน้ําหนัก (Weighting Factors 
Decision) ตามระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ และใหคะแนนความประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหา ตั้งแต 1-5 คะแนนโดยกลยุทธทีต่อบสนองปจจัย หรือวัตถปุระสงคทีต่ั้งไวในแตละเร่ือง
มากจะไดรับคะแนนสูง  
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ปจจัยที่กําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกกลยุทธไดแก 
1. ระยะเวลาในการดําเนินการตามกลยุทธ 
2. ความเปนไปไดของการแกไขปญหา 
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท 
4. ผลลัพธของกลยุทธในการแกไขปญหาระยะยาว 

 
ตารางที่ 13  แสดงการใหคะแนนปจจัยสําคัญในการเลอืกกลยุทธที่เหมาะสม 
ปจจัยในการพิจารณา ถวงนํ้าหนัก กลยุทธท่ี 1 กลยุทธท่ี 2 กลยุทธท่ี 3 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามกลยุทธ 

0.15 4 0.60 3 0.45 3 0.45 

ความเปนไปไดของการ
แกไขปญหา 

0.25 4 1.00 4 1 3 0.75 

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัท 

0.3 3.5 1.05 4 1.2 3 0.90 

ผลลัพธของกลยุทธในการ
แกไขปญหาระยะยาว 

0.3 3 0.90 3.5 1.05 3 0.90 

รวมคะแนน 1  3.55  3.70  3 

 
จากตารางที่ 6 พบวากลยทุธที่มีความเหมาะสมกับการแกไขปญหาท่ีสุด ไดแก  

กลยุทธที่ 2 หรือ กลยุทธกระจายตัว Concentric Diversification Strategy (แบบเกาะกลุม) ซ่ึง
คะแนนถวงน้าํหนักเทากับ 3.7 คะแนน รองลงมาไดแกกลยุทธที่ 1 หรือ กลยุทธการเจาะตลาด 
Market Penetration Strategy มีคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 3.55 คะแนน และอันดับสุดทายคือ 
กลยทุธที่ 3 หรือ กลยทุธการพัฒนาตลาด Market Development Strategy มีคะแนนถวงน้าํหนัก
เทากับ 3 คะแนน 
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ตารางที่ 14  แสดงแผนการดําเนินงานตามกลยุทธที่เลือก (Action Plan) 
กลยุทธกระจายตัว Concentric Diversification Strategy (แบบเกาะกลุม) 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. วางแผน เก็บขอมูลเพ่ือนํามา
วิเคราะหถึงความคาดหวัง 
และความตองการของลูกคา 

    

2. ผลิตสินคาทดลอง     
3. นําสินคาทดลองลงสูตลาดเพื่อ
วิเคราะห และประเมินผล  

    

4. ปรับปรุงสินคาทดลอง     
5. กําหนดแผนการจําหนาย
สินคา และการทําตลาด 

    

6. ปฏิบัตติามแผนที่กําหนด     
7. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

    

 



บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหการเจริญเติบโตของยอดขาย
อะไหลรถจักรยานยนต ABC ลดลงอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธเพ่ิมยอดขายอะไหล
รถจักรยานยนตแท ABC ซ่ึงจากการศึกษาพบวาการขายอะไหลรถจักรยานยนตของบริษัทน้ันมี
การแปรผันตามยอดการผลิตรถจักรยานยนตเปนหลัก และยอดการผลิตรถจักรยานยนตนั้นมี
ปริมาณสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และภูมิภาค อีกทั้ง บริษัท 
ยังเผชิญกับสถานการณการแขงขันทางการคาในภูมิภาค จากการเปดเสรีการคาเอเซียน ซ่ึงทําให
การนําเขาอะไหลมีภาษีเทากับรอยละ 0 จึงประสบกับความเสี่ยงในการทํารายไดในรูปแบบเดิมๆ 
และมีความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตของผูลงทุนอีกประการ 

ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวาบริษัทใหความสําคัญเฉพาะการจําหนายรถจักรยานยนต และ
จํานวนอะไหลและชิ้นสวนเพ่ือประกอบรถจักรยานยนตในตลาด OEM เทาน้ัน แตในทางกลับกัน
อาจละเลยกลุมตลาดผูใชรถจักรยานยนตเกาที่มีความตองการใชอะไหลทดแทนในตลาด REM 
ซ่ึงมีปริมาณมาก และบริษัทมีศักยภาพในการควบคุม หรือทําตลาด ตลอดจนเพิ่มยอดขายอะไหล
ในภาพรวมใหแกบริษัทได ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับสภาพการแขงขันทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกบริษัทโดยวิธีการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis และนําปจจัย
ดังกลาวมาพิจารณากําหนดเปนกลยุทธโดยวิธี TOWS Matrix ทั้งหมด 3 กลยุทธ ไดแก 

- กลยุทธการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)  
- กลยุทธกระจายตัวแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 
- กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy)  
ผูศึกษาไดตัดสินใจเลือกกลยุทธโดยวิธีการถวงน้ําหนักปจจัยสําคัญที่ใชเปนเกณฑ

พิจารณา โดยพบวา กลยุทธกระจายตัวแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 
เปนกลยุทธที่เหมาะสมตอกรณีศึกษามากที่สุด เน่ืองจากบริษัทมีความพรอมในการแกไขจุดออน
ดานความหลากหลายของสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี อีกทั้งการวิจัยและ
พัฒนาสินคาของบริษัทยังเปนพ้ืนฐานสําคัญที่บริษัทจะสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก
บริษัทในระยะยาวมากกวา และกลยุทธดังกลาวยังเนนกลุมลูกคาที่มีอยูแลวในตลาดแตบริษัท
อาจละเลยไปในอดีต อีกทั้งบริษัทยังสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากกลยุทธนี้ไปตอยอด
ขยายฐานลูกคานอกประเทศตอไปในอนาคตไดตอไป  
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2. ขอจํากัดการศึกษา 
 

2.1 ขอจํากัดดานขอมูลตางๆ ภายในบริษัทอันเปนความลับที่ไมสามารถเขาถึงได 
2.2 ขอจํากัดดานขอมูลสถิติตางๆ ที่ผูศึกษาพยายามรวบรวมอาจมีความคลาดเคลื่อน 

หรือไมเปนปจจุบันอาจไมสอดคลองกับสถานการณ 
2.3 ผูศึกษาเปนบุคคลนอกองคกรที่ทําการศึกษา จึงทําใหไมสามารถกําหนด

รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามกลยุทธไดเน่ืองจากไมมีขอมูล
ในการพิจารณาอยางเพียงพอ 
 

3. ขอเสนอแนะการศึกษา 
 

3.1 บริษัทสามารถนําขอมูลที่ไดรวบรวม และกลยุทธที่นําเสนอไปพิจารณาใชให
เพ่ิมยอดขายอะไหล หรือใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการประกอบกิจการดานอ่ืนๆ ตอไป 

3.2 ควรมีการศึกษาขอมูลการขาย และความพึงพอใจที่ชองทางการจัดจําหนาย
เพ่ิมเติม ทั้งที่เปนเครือขายของบริษัท รานคาประดับยนต หรืออูซอมรถทั่วไปใหความสนใจ 
เพ่ือนําไปพิจารณาใหกลยุทธการเพ่ิมยอดขายของบริษัทมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการสัมภาษณ 

 
ผูบริหาร ที่รับผิดชอบดานการวางแผนและการบรหิารอะไหลรถจักรยานยนต ABC 

1. ทานคิดวายอดขายอะไหลรถจักรยานยนตบรษิัท ABC ของบริษัททานเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาใครเปนคูแขงกับบริษัท ซ่ึงสงผลกระทบตอยอดขายอะไหลรถจักรยานยนต
บริษัท ABC 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวาอะไหลรถจักรยานยนตบรษิัท ABC ตลอดจนบริการที่เก่ียวของทั้งกอนและ
หลังการขายของบริษัททานเม่ือเปรียบเทยีบกับคูแขงเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. ทานคิดวาปจจัยที่สําคัญตอการตัดสินใจของลูกคา ในการเลือกซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนตบรษิัท ABC กับบรษิัทคูแขง 3 อันดับแรกไดแกอะไร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5. ทานคิดวาอะไรคือจุดแข็งและจุดออนของบริษัท ABC 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. ทานคิดวาอะไรเปนโอกาส และอุปสรรค ภายนอกบริษทัซ่ึงสงผลตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัททานในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7. ทานคิดวาบรษิัท ABC ควรกําหนดกลยุทธอยางไรในการเพิ่มยอดขาย  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทนสําหรบัรถจักรยานยนต ABC 
 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหล
ทดแทนสําหรับรถจักรยานยนตABC โดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท 
(CEO MBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และเพื่อเปนประโยชนแกการปรับปรุง
และพัฒนา สินคาและการใหบริการใหที่ดียิ่งขึ้น จึงใครขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูล
ในแบบสอบถามนี้อยางครบถวนทุกหัวขอ ทั้งน้ีผูจัดทําขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

คําชี้แจง : แบบสอบถามชดุน้ีประกอบดวย คําถาม 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทนสําหรับ

รถจักรยานยนต ABC 
สวนที่ 3 สอบถามเง่ือนไขการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทนสําหรับรถจักรยานยนต ABC 
สวนที่ 4 สอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สินคาและการใหบริการให

ที่ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

ชุดท่ี .................. 
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อะไหลทดแทน หมายถึง อะไหลที่ใชทดแทน เปลีย่นแปลงนอกเหนือจากอะไหลหรือ
ชิ้นสวนใดๆ ของรถจักรยานยนตที่ซื้อมาใหม เพ่ือวัตถุประสงคในการบํารุง รักษา หรือ
ประดับตกแตง  
 
สวนที่ 1   ขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : กรุณาใสเคร่ืองหมาย  หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงมากที่สุด และเติม
ขอความลงในชองวาง 
 
1. เพศ 

1. ชาย      2. หญิง 

2. อายุ 
1. ตั้งแต 20 - 25 ป  2. 26 - 30 ป   3. 31 - 35 ป 
4. 36 - 40 ป   5. 41 - 45 ป   6. 46 - 50 ป 
7. 51 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพ 
1. โสด      2. สมรส 
3. หยา      4. หมาย 

4. ระดับการศึกษา 
1. ต่ํากวาปรญิญาตรี    2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวาปริญญาตรี    4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

5. อาชีพ 
1. ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ   2. กิจการสวนตัว / เจาของกิจการ 
3. พนักงานบริษัทเอกชน   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

6. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
1. ต่ํากวา  9,000 บาท      2.   9,001 - 15,000 บาท   
3. 15,001 - 20,000 บาท  4. 20,001 - 30,000 บาท            
5. 30,001 - 40,000 บาท  6. 40,001 - 50,000 บาท 
7. 50,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 2   ความคิดเห็นของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทนสําหรับ
รถจักรยานยนต ABC 

 
คําชี้แจง : สวนนี้แบงออกเปน 7 ดาน สอบถามถึงปจจัยสําคัญที่ใชในการตัดสินใจเลือกใช
อะไหลทดแทนสําหรับรถจักรยานยนตABC พิจารณาแลวโปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรง
กับความคิดเห็นของทานในแตละขอเพียงชองเดียวเทาน้ัน 
 

ระดับความสําคัญของการตัดสินใจ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

(1) ดานผลิตภัณฑ      

1.  คุณภาพ และมาตรฐานของอะไหล      
2.  ความสวยงามของอะไหล      
3.  ความนาเชื่อถือในยี่หออะไหล      

(2) ดานราคา      

1.  พิจารณาราคาขายระหวางอะไหลแทกับ
อะไหลทดแทนย่ีหออ่ืน 

     
 

2.  พิจารณาความคุมคาของการใชอะไหลแท
กับอะไหลทดแทนย่ีหออ่ืน 

     

(3) ดานชองทางการจัดจําหนาย      

1.  ศูนยบริการ ABC      
2.  ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส      
3.  อูซอมรถ และขายอะไหลท่ัวไป      
4.  ศูนยใหบริการบํารุง รักษารถจักรยานยนต      

(4) ดานการสงเสริมการตลาด      

1.  การโฆษณาส่ือตางๆ      
2.  การประชาสัมพันธ      
3.  การรวมออกบูธตามงานแสดง

รถจักรยานยนต 
     

3.  ไดรับสวนลด      
4.  มีการแจกของกํานัลสําหรับผูใชบริการ      
5.  สามารถนําอะไหลเกามาแลกเปนสวนลด

อะไหลแทABCได 
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ระดับความสําคัญของการตัดสินใจ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

(5) ดานการบริการของผูใหบริการ      

1.  พนักงานขายมีความรอบรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ 

     

2.  พนักงานขายใหบริการลูกคาอยางมี
มาตรฐาน 

     

3.  มีบริการหลังการขายที่ประทับใจ เชื่อถือได      
(6) ดานลักษณะทางกายภาพ      

1.  อะไหลประเภทประดับ ตกแตงมีรูปลักษณ
ทันสมัย 

     

2.  สถานท่ีจําหนายสินคาสะดวกสบาย  
มีส่ิงอํานวยความสะดวกรับรอง 

     

3. พนักงานสวมใสชุดยูนิฟอรม  
มีความนาเชื่อถือ 

     

4.  ความสะอาดของสถานท่ีในการใหบริการ 
การตกแตงสถานที่ใหบริการสวยงาม 

     

(7) ดานกระบวนการในการใหบริการ      

1.  มีการใหขอมูลสินคา เปรียบเทียบรุน และ
คุณสมบัติของอะไหลอยางชัดเจน 

     

2.  ขั้นตอนดําเนินการส่ังซื้อ และติดต้ังอะไหล
รวดเร็ว 

     

3.  ขั้นตอนการบริการหลังการขาย      
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สวนที่ 3   สอบถามเง่ือนไขการตัดสินใจใชอะไหลทดแทนสําหรับรถจักรยานยนต ABC 

คําชี้แจง : กรุณาใสเคร่ืองหมาย  หรือ ระบุตวัเลข ในชองที่ตรงกบัความตองการของทาน 
1. หากทานมีความตองการใชอะไหลทดแทนสําหรับรถจักรยานยนต ABC ทานคิดวาทาน
ตองการเลือกใชอะไหลประเภทใด (โปรดเลือกเพียงขอเดียวเทาน้ัน) 

1. อะไหลแทของABC 
2. อะไหลที่มีคุณสมบัติใกลเคียงอะไหลแทของABC 
3. อะไหลที่สามารถใชงานได โดยไมพิจารณายี่หอ 

2. ทานจะเลือกใชอะไหลทดแทนแท (ยี่หอABC) โดยใหความสําคญักับปจจัยใดที่มากที่สุด  
(โปรดระบตุวัเรียงลําดับความสําคัญ 1-4 / สําคัญมากที่สุดระบุ 1 / สําคัญนอยที่สุดระบุ 4) 

1. ราคา 
2. คุณภาพ และการรับประกัน 
3. ความทันสมัย และความสวยงาม 
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 

3. หากทานมีความตองการใชอะไหลทดแทนสําหรับรถจักรยานยนต ABC ทานคิดวาทาน
ตองการชําระเงินแบบใด (โปรดเลือกเพียงขอเดียวเทาน้ัน) 

1. เงินสด  
2. บัตรเครดิต  
3. ผอนชําระพรอมคางวดผอนชําระรถจักรยานยนต  
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 

 
สวนที่ 4   สอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือใชในการตัดสินใจเลือกใชอะไหลทดแทน 

ขอเสนอแนะที่ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคณุทุกทานที่เสยีสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 



  ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาวปารณีย  โลหะ เกิดเม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2523 สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
คณะสังคมศาสตร ภาควิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือป พ.ศ.2543 และสําเร็จการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย เม่ือป พ.ศ.2545 
เขาทํางานในสํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม เม่ือป พ.ศ.2546 ตําแหนงนิติกร ทํางานตอใน บริษัท 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เม่ือป พ.ศ.2547-2551 ตําแหนงนิติกร และเขาทํางานใน 
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตั้งแตปพ.ศ.2551 จนถึงปจจุบัน ในตําแหนงนิติกร 
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