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1.1 ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบนัรถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัของคนทัว่ไป นอกเหนือจาก
ปัจจยัส่ี ช่วยใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการเดินทาง ทาํใหชี้วติความเป็นอยูดี่ 
ประกอบกบัวถีิการดาํรงชีวติของผูค้นในเมืองใหญ่ท่ีตอ้งการความคล่องตวัอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจึง
ส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายรถยนต ์ปี 2553  เพิ่มสูงข้ึนถึง 1.7 ลา้นคนั เพิ่มสูงข้ึนจากปี 2552 ร้อย
ละ 56.4 และยอดจองอีกจาํนวนมาก (งานวิจยัธุรกิจอุตสาหกรรม 2,2554 : ออนไลน์) จากปริมาณ
การจาํหน่ายรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหต้ลาดอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ และตลาด
ผูบ้ริโภคทดแทน มีการเจริญเติบโตตามไปดว้ยเช่นกนั ซ่ึงหน่ึงในนั้นไดแ้ก่ ตลาดแบตเตอร่ีรถยนต ์

สาํหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทย ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตรายใหญ่ ท่ีสาํคญั 
6 ราย ไดแ้ก่ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี(3K) บริษทั สยามยเีอสแบตเตอร่ี จาํกดั(GS) บริษทั ฟรูู
กาวาแบตเตอร่ี จาํกดั (FB) บมจ. ยวัร์ซ่าแบตเตอร่ี (ประเทศไทย) (YUASA) บจ.พานาโซนิค 
แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) และบริษทั สยามแบตเตอร่ี อินดสัทร่ี จาํกดั (BOLIDEN) ผูผ้ลิต
แบตเตอร่ีในประเทศไทยแต่ละราย ส่วนมากเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งผูป้ระกอบการไทย กบั
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ี ไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีารผลิต ท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดจากบริษทั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้หลกัในประเทศญ่ีปุ่น (บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี
,2553) ลกัษณะตลาดแบตเตอร่ีในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ตลาดภายในประเทศ ซ่ึง
จาํแนกไดเ้ป็น ตลาดรถใหม่ (Original Equipment Market: OEM) คือ สาํหรับโรงงานประกอบ
รถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ และตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ
สาํหรับผูใ้ชร้ถทัว่ไป (End User) โดยจาํหน่ายผา่นทางตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ ตลาด REM น้ี 
บริษทัส่วนใหญ่จะใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ ทั้งทางวิทย ุโทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ ์ และนิตยสาร เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดรู้้จกั และจดจาํผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้ รวมทั้งการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี กบัตวัแทนจาํหน่ายต่างๆ ซ่ึงตลาดน้ีเป็นตลาดท่ีทาํกาํไรใหผู้ผ้ลิตเป็นหลกั และ
ตลาดอีกส่วนไดแ้ก่ ตลาดส่งออก โดยประเทศท่ีเป็นผูน้าํเขา้แบตเตอร่ีจากประเทศไทยท่ีสาํคญั
ไดแ้ก่ พม่า กมัพชูา ญ่ีปุ่น และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง แต่วตัถุประสงคใ์นความตอ้งการมี
ความแตกต่างกนั ประเทศพม่า และกมัพชูาตอ้งการแบตเตอร่ี เพื่อใชง้านไฟฟ้าในครัวเรือน 
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เพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศค่อนขา้งตํ่า และไม่พอต่อการใชง้าน 
ในทางกลบักนั ประเทศในแถบตะวนัออกกลางและญ่ีปุ่น ตอ้งการแบตเตอร่ี สาํหรับการใชง้านของ
รถยนต ์ โดยเฉพาะญ่ีปุ่นท่ีการผลิตนอ้ยลง และมีการนาํเขา้ในอตัราสูงเพิ่มข้ึน ดงันั้นบริษทัผลิต
แบตเตอร่ีท่ีมีบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นลงทุนอยู ่ จะไดเ้ปรียบจากความสมัพนัธ์กบัประเทศแม่ รวมถึง
ความสมัพนัธ์กบัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศแม่ 

สาํหรับอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีสาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ มีอตัราความเติบโต
ค่อนขา้งมาก โดยในปี 2553 มียอดจาํหน่ายสินคา้รวมทั้งหมด 10.4 ลา้นอนั เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ซ่ึง
จาํหน่ายได ้8.8 ลา้นอนั คิดเป็นร้อยละ 17.95 และมูลค่าจาํหน่ายในปี 2553 สูงถึง 10,736 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ท่ีมีมูลค่า 8,507 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.20 (สาํนกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2554: ออนไลน์) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์ สาเหตุ
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึน ส่วนแบ่งทางการตลาด พบวา่ 
บริษทั สยามยเีอสแบตเตอร่ี จาํกดั (GS) เป็นผูน้าํตลาดทั้งตลาดรถใหม่ และตลาดทดแทน โดย
ตลาดรถใหม่ มีบริษทั ฟรููกาวาแบตเตอร่ี จาํกดั (FB) เป็นคู่แข่งท่ีสาํคญั สาํหรับตลาดทดแทน บมจ. 
ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี (3K) มีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั (TTF International Co.,Ltd, 2011, 

ออนไลน์) 
กลยทุธ์ทางการตลาดของแต่ละบริษทัท่ีใช ้ จะมีความคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การเพิ่มจาํนวน

ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย การใหส่้วนลดการคา้แก่ตวัแทนจาํหน่าย และการหาช่องทางการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หม่ พร้อมทั้งการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีจดจาํของผูบ้ริโภคผา่นการโฆษณาตาม ส่ือต่างๆ 
รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการจดัโปรโมชัน่ แต่มีบางบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญั
ดา้นอ่ืนเพิ่มดว้ย (TTF International Co.,Ltd, 2011, ออนไลน์) เช่น บมจ. ไทยสโตเรจ 
แบตเตอร่ี (3K) ใชก้ลยทุธ์การลดตน้ทุนแต่ไม่ลดคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ โดยการนาํเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต ส่งผลทาํใหส้ามารถใชว้ตัถุดิบในการผลิตลดนอ้ยลง แต่มีประสิทธิภาพคง
เดิม ส่งผลทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาท่ีจูงใจผูบ้ริโภคท่ียดึติดกบัแบรนดเ์ดิม ใหห้นัมาสนใจสินคา้
ของบริษทั บริษทั สยามฟรููการาเทรคด้ิง จาํกดั (FB) กเ็นน้การปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพื่อเพ่ิมกาํลงัการ
ผลิต และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ บริษทั สยามยเีอสเซลส์ จาํกดั (GS) เนน้ท่ีไปการสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ โดยจะเป็นแบรนดแ์รกท่ีเปิดตวั Innovation แบตเตอร่ีสาํหรับรถยนต ์ECO CAR เพื่อเนน้
ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายรถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ เน่ืองจากตลาดรถยนตใ์นกลุ่มน้ี มีอตัราการเติบโตอยา่งกา้ว
กระโดด บริษทั สยามแบตเตอร่ี อินดิสทร่ี จาํกดั (BOLIDEN) ปีน้ีไดห้นักลบัมาทาํการตลาด
ภายใน ประเทศเพ่ิมข้ึน หลงัจากค่าเงินบาทท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหต้ลาดหลกัท่ีเป็นตลาดต่างประเทศมี



3 
 

รายไดล้ดลง ส่วนบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (YUASA) เนน้ในเร่ืองคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูใ้ชร้ถยนตเ์ป็นจาํนวนมาก มีรถยนตท่ี์จดทะเบียน
สะสมในจงัหวดัเชียใหม่ถึงปี 2554 จาํนวน 747,026 คนั โดยรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มี
จาํนวน 156,091 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 10.44 และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7คน มี
จาํนวน 9,607 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.99 (สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่,2552 : ออนไลน์) จาก
ขอ้มูลน้ี สามารถคาดการณ์ดา้นการแข่งขนักาํลงัทวีมากข้ึน ในตลาดผูบ้ริโภคของแบตเตอร่ีรถยนต ์
ดงันั้นหากผูป้ระกอบการใดสามารถท่ีจะใหบ้ริการดา้นการจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์ ท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด กย็อ่มก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีสูงตามดว้ย ซ่ึงอาจนาํไปสู่ความจงรักภกัดี ต่อตราสินคา้นั้นๆ ต่อไป 

จากเหตุผลดงักล่าวน้ี ผูศึ้กษาจึงจะทาํการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ โดยผูศึ้กษาจะทาํการพิจารณาเลือก
ผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง เชียงใหม่ และจะนาํขอ้มูลท่ีไดน้ี้ ไปเป็น
แนวทาง สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์ ในการวางแผนการตลาดใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นขอ้มูลสาํหรับผูท่ี้สนใจในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ี
ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจัิย 

1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์

2. สามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ทางการตลาด
ของธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
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1.4 นิยามศัพท์ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด

ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงตวัแปรดงักล่าวคือ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมดา้นการตลาด 

แบตเตอร่ีรถยนต์ หมายถึง อุปกรณ์ภายในรถยนตอ์ยา่งหน่ึง ท่ีใชเ้กบ็พลงังานในรูปของ
ปฏิกิริยาเคมี และนาํมาใชง้านไดใ้นรูปพลงังานไฟฟ้า ทั้งชนิดแบบเปียกและแบบแหง้ 

ผู้บริโภค ในอาํเภอเมือง เชียงใหม่ หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือแบตเตอร่ีลูกใหม่ เพื่อนาํไป
ทดแทนแบตเตอร่ีลูกเก่าท่ีหมดอายกุารใชง้าน หรือเส่ือมสภาพดว้ยเหตุใดๆ จนไม่สามารถใชง้านได ้
ภายในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล หมายถึง รถยนตท่ี์จดทะเบียนเป็นรถยนตส่์วนบุคคลเกิน และไม่
เกิน 7 คน โดยรถยนตส่์วนบุคคลน้ี มีไวเ้พือ่ใชป้ระโยชนส่์วนตวั ไม่ใช่เพื่อการรับจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 


