
 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูท้าํการศึกษาไดท้าํการคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใช้

เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
2.1. แนวคิดปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
2.2. ความรู้เร่ืองแบตเตอร่ีรถยนต ์
2.3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคดิปัจจัยส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

แนวความคิดเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด” มีบทบาทสาํคญัมากในทางการ 
ตลาดเพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน วางตลาด
ผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ ในตลาดเป้าหมายท่ีไดเ้ลือกสรรไวใ้นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด แมว้า่เราจะ
ไดท้าํการวิเคราะห์เลือกตลาดเป้าหมายอยา่งดีท่ีสุดแลว้ แต่การท่ีจะพฒันาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมายไม่ใช่ของง่าย ทั้งน้ี
เน่ืองจากวา่เรามีวิธีการท่ีจะเลือกกระทาํไดห้ลายทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมาย ตวั
ผลิตภณัฑอ์าจมีรูปแบบหลายอยา่งหลายสี บรรจุภณัฑอ์าจทาํไดห้ลายขนาดหลากหลายสี ตลอดจน
วสัดุของผลิตภณัฑด์งักล่าวกมี็หลายชนิด การโฆษณากมี็วิธีกระทาํไดห้ลายทาง เช่น ทางวิทย ุ ทาง
โทรทศัน์ ทางหนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้ นอกจากน้ีปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดราคาและวิธีการจดั
จาํหน่ายกมี็วิธีใหเ้ลือกปฏิบติัไดห้ลายทางดว้ยกนั  

เม่ือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ดงักล่าว ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งทาํการตดัสินใจ เพื่อดาํเนินงาน
กส็ามารถแยกออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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1. ผลติภณัฑ์ (Product) ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และผลิตภณัฑเ์หล่านั้นเม่ือถูกซ้ือไปแลว้จะตอ้งตอบสนองในส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ และทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ซ่ึงผลิตภณัฑน้ี์อาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้
เช่น คุณภาพ วสัดุในการผลิต ฝีมือการออกแบบ แบบและขนาดของผลิตภณัฑ ์ ป้ายฉลากการ
ออกแบบ สีสนั ขอ้ความบนหีบห่อ ความเหมาะสมในแง่ความจาํ และการแพร่หลายไปตาม
ครอบครัว ของตราสินคา้ การรับประกนัในตวัผลิตภณัฑ ์

การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ฝ่ายจดัการ
จาํเป็นจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.1 การเลือกผลิตภณัฑแ์ละสายผลิตภณัฑ ์
1.2 การเพิ่มหรือลดรายการผลิตภณัฑ ์ในสายผลิตภณัฑ ์
1.3 ตราสินคา้ 
1.4 การกาํหนดมาตรฐานและการจดัเกรดของสินคา้ 

ปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าวน้ี กล่าวโดยสรุปกคื็อเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของตลาด
เป้าหมาย 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิยอมจะจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ
ท่ีตอ้งการ ซ่ึงราคาท่ีจ่ายนั้นคือตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า 
(Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคจะทาํการตดัสินใจซ้ือ
ซ้ือ เช่น ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน สามารถต่อรองราคาได ้ 

ขณะท่ีผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด กาํลงัดาํเนินงานเพื่อพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
เพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายและตรงตามความตอ้งการของตลาดนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงอีกอยา่งกคื็อ การ
ตดัสินใจ เพื่อกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมและยติุธรรมไปพร้อมๆ กนั อีกดว้ย ทั้งยงัทาํใหโ้ปรแกรม
การตลาดเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ในการกาํหนดราคาท่ีถูกตอ้ง จาํเป็นตอ้ง
พิจารณาถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมาย 
2.2 การกาํหนดกาํไรท่ีเคยปฏิบติักนัมา 
2.3 การใหส่้วนลดและเง่ือนไขในการขายท่ีเป็นอยู ่
2.4 กฎหมายควบคุมราคาสินคา้ต่างๆ 
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3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบ ดว้ยสถาบนั
และกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย
การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั เช่น มีบริการส่งถึงบา้น ตกแต่งร้านคา้ได้
สวยงาม จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ ทาํใหห้าสินคา้ไดง่้าย สถานท่ีรับรองลูกคา้ 

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งคาํนึงอยา่งมาก คือเร่ือง
เวลาและสถานท่ี ท่ีลูกคา้ตอ้งการ จะตอ้งพิจารณาวา่ ท่ีไหน เม่ือไร และใครท่ีจะเป็นผูเ้สนอสินคา้
และบริการใหแ้ก่ลูกคา้ บางคร้ังการจดัจาํหน่ายจาํเป็นจะตอ้งผา่นช่องทางหลายขั้นตอนจึงจะไดผ้ล 
แต่บางคร้ังอาจใชว้ิธีง่ายๆ ไม่สลบัซบัซอ้น การดาํเนินการเก่ียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย ปกติจะ
เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การคา้ส่ง การคา้ปลีก การขนส่ง และการเกบ็รักษาสินคา้ อยูเ่สมอ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่ือสารทางการตลาดท่ีผา่นส่ือทั้งภาพ เสียง 
ส่ิงพิมพ ์ และส่ือบุคคล เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อ
บุคคล โดยใชจู้งใจเพื่อใหเ้กิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ ์ โดยคาดวา่จะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก พฤติกรรมการซ้ือ และความเช่ือ ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากนกัการตลาด เช่น มีของ
แถมให ้ รับเปล่ียนสินคา้เม่ือมีปัญหา มีส่วนลดพิเศษใหแ้ก่ลูกคา้ประจาํ การใหบ้ริการฉุกเฉิน 24 
ชัว่โมง  

การส่งเสริมการตลาด มีความหมายรวมไปถึง การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การ
โฆษณา (Advertising) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) และการออกข่าวเผยแพร่ (Publicity) 
อีกดว้ย ซ่ึงวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นวิธีการท่ีช่วยเสริมการติดต่อส่ือสารใหลู้กคา้มีความรู้ความเขา้ใจ
ในผลิตภณัฑท่ี์เราเสนอขายในทอ้งตลาดมากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดน้ี จาํเป็นจะตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของตลาด ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยทัว่ไปบริษทัจะกาํหนดช่วงเวลาไว ้
เม่ือถึงเวลาท่ีกาํหนดแลว้บริษทัจะตอ้งประเมินดูวา่ส่วนผสมดงักล่าวมีประสิทธิผลดีหรือไม่ ถา้หาก
ไดผ้ลไม่ดีกจ็าํเป็นจะตอ้งปรับปรุงส่วนประกอบของส่วนผสมบางอยา่ง เพื่อจะทาํใหไ้ดผ้ลดีข้ึน 
เช่น อาจเพิ่มหรือลดราคา เพิ่มการโฆษณา เป็นตน้ กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ การตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดจะตอ้งกระทาํพร้อมกนัไปเป็นแผน่ชุด จะพิจารณาองคป์ระกอบของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพียงบางปัจจยัเป็นเอกเทศไม่ได ้ 

การตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลเก่ียวพนักบัการใชท้รัพยากร
ขององคก์รท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เช่น การจดังบประมาณการโฆษณาจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน การตดัสินใจ
เก่ียวกบัหน่วยขายจาํเป็นตอ้งจดัส่วนแบ่งกาํลงัคน เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
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ความสาํคญัต่อความสาํเร็จในแผนระยะสั้น และการใชท้รัพยากรซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ดงันั้นการ
ตดัสินใจจึงควรกระทาํอยา่งรอบคอบและรัดกมุท่ีสุด อยา่งไรกต็ามในทางปฏิบติัการพฒันาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายไม่ใช่ของง่ายนกั เพราะมีขอ้พิจารณาทาง
การตลาดมากมายหลายประการดว้ยกนัท่ีนกัการตลาดจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจเลือก แมว้า่จะเป็น
ปัจจยัท่ีสามารถควบคุมและตอ้งมีความสามารถนาํเอาองคป์ระกอบต่างๆ มาผสมกนัอยา่งเหมาะสม 
เพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงไม่มีความแน่นอนและเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และ
ในขณะเดียวกนั จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อีกดว้ย 
 
2.2 ความรู้เร่ืองแบตเตอร่ีรถยนต์ (คลงัแบตเตอร่ี,2537 : ออนไลน์) 

แบตเตอร่ีรถยนตท์าํหนา้ท่ีเหมือนหวัใจของระบบไฟฟ้ารถยนต ์ เพราะแบตเตอร่ีตอ้งทาํ
หนา้ท่ีหลกัๆ ไดแ้ก่ จ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่มอเตอร์สตาร์ท และระบบจุดระเบิด เม่ือเร่ิมสตาร์ท
เคร่ืองยนต ์นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีป้อนพลงังานใหแ้ก่อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกหลายๆ อยา่ง ดว้ย 
เช่น ระบบไฟส่องสวา่ง วิทย ุเป็นตน้ 

แบตเตอร่ีท่ีใชใ้นรถยนตไ์ม่ไดเ้ป็นตวัสะสมไฟฟ้าจริงๆ แต่เป็นอุปกรณ์เคมีไฟฟ้า ซ่ึง
เปล่ียนพลงังานเคมี เป็นพลงังานไฟฟ้า เม่ือมีอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อเขา้กบัขั้วทั้งสองของแบตเตอร่ี จะ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีระหวา่ง แผน่ธาตุ (Plates) กบันํ้ายา (Electrolyte) ซ่ึงนํ้ ายาน้ี
ประกอบดว้ยนํ้าและกรดกาํมะถนั ปฏิกิริยาทางเคมีน้ีผลกัดนัใหก้ระแสไหลออกจากขั้วแบตเตอร่ีขั้ว
หน่ึง ไปยงัอุปกรณ์ดงักล่าว แลว้ไหลกลบัมายงัขั้วแบตเตอร่ีอีกขั้วหน่ึง ครบวงจร จาํนวนกระแสท่ี
แบตเตอร่ี สามารถจ่ายออกถูกจาํกดัโดยความจุของแบตเตอร่ี จาํนวนกระแสไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ีจ่าย
ออกใหแ้ก่ระบบไฟฟ้าของรถยนตจ์ะค่อยๆ ลดลงตามลาํดบั จนหมดไปในไม่ชา้ แบตเตอร่ีจึงไม่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปไดอี้ก นัน่คือ แบตเตอร่ีจะอยูใ่นสภาพไม่มีไฟ ดงันั้นเพื่อท่ีจะให้
แบตเตอร่ีสามารถจ่ายกระแสไฟออกไดติ้ดต่อกนั จะตอ้งทาํใหแ้บตเตอร่ีอยูใ่นสภาพมีประจุเตม็ ใน
รถยนตจึ์งมีไดชาร์ต เป็นอุปกรณ์สาํหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหรือประจุไฟเขา้แบตเตอร่ีอยา่งต่อเน่ือง 
นัน่หมายความวา่ กระแสไฟจะถูกจ่ายออกไป และถูกประจุเพิ่มเขา้ไป หมุนเวียนเขา้ออกแบตเตอร่ี
อยูเ่สมอ ไม่ไดจ่้ายออกไปจนหมดอยา่งเดียว แบตเตอร่ีรถยนตจ์ะหมดไดมี้อยู ่ 2 กรณีคือ เกบ็ไฟไม่
อยูห่รือหมดอายกุารใชง้าน และไดชาร์ตทาํงานผดิปกติ หรือบกพร่อง ซ่ึงทาํใหป้ระจุไฟฟ้าเขา้ไปยงั
แบตเตอร่ีไดน้อ้ยมาก ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน หรือไม่สามารถประจุไฟเขา้ไปไดเ้ลย 

แบตเตอร่ีรถยนต ์มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ แบบเปียก ซ่ึงนิยมใชเ้ป็นส่วนใหญ่ จาํแนกเป็น 2 แบบ 
คือ แบบท่ีตอ้งเติมและดูแลนํ้ากลัน่ สปัดาห์ละคร้ัง อายกุารใชง้านโดยประมาณ 1.5-2 ปี แต่ไม่ควร
เกิน 3 ปี กบัแบบไม่ตอ้งดูแลบ่อย (Maintenance Free) ซ่ึงจะกินนํ้ากลัน่นอ้ยมาก โดยทั้ง 2 แบบน้ี 



9 
 

จะมีฝาปิด-เปิด สาํหรับเติมนํ้ากลัน่ อายกุารใชง้านประมาณ 2-3 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการใชง้าน
และการดูแลรักษาอยูส่มํ่าเสมอ และแบตเตอร่ีแบบแหง้ เป็นชนิดท่ีไม่ตอ้งเติมนํ้ากลัน่ มีความ
ทนทาน มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานกวา่ และมีราคาแพง แบตเตอร่ีแบบแหง้น้ีมีอายกุารใชง้าน
ประมาณ 5-10 ปี ไม่มีฝาปิด-เปิดสาํหรับเติมนํ้ากลัน่ แต่จะมีตาแมวไวส้าํหรับคอยตรวจเช็คระดบั
นํ้ากรด และระดบัไฟชาร์จ 

ในการเปล่ียนแบตเตอร่ีลูกใหม่ ถา้หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมข้ึนเช่นติดตั้งพวก
ระบบเคร่ืองเสียงต่างๆ หรือ ติดตั้งพวกอุปกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกต่างๆ กไ็ม่ตอ้งเปล่ียนขนาด
แบตเตอร่ีใหมี้แอมป์สูงข้ึน เพราะจะเป็นการส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน ์ แต่ถา้มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ดงักล่าวเพิ่มเติมกค็วรจะเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีมีขนาดแอมป์สูงข้ึน แต่ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็น
อนัดบัแรก กคื็อขนาดของแบตเตอร่ีท่ีใหญ่ข้ึนดว้ย และไม่ควรเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีมีขนาดของแอมป์
นอ้ยลงโดยเดด็ขาด 

เน่ืองจากแบตเตอร่ีมีสารเคมีอยูภ่ายใน เช่น ตะกัว่ นํ้ากรด เป็นตน้ ดงันั้นการทาํงานกบั
แบตเตอร่ี จึงควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก อาทิ ระวงัพวกไฟหรือประกายไฟต่างๆ ควร
จดัเกบ็แบตเตอร่ีเก่าในสถานท่ีท่ีปลอดภยั ไม่วางท้ิงเกล่ือนกลาด และไม่ควรท้ิงแบตเตอร่ีเก่าในถงั
ขยะปกติธรรมดาทัว่ไป รวมถึงควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนตวัแบตเตอร่ี คู่มืองานซ่อมประจาํอู่เร่ือง
ระบบไฟฟ้า และปฏิบติัตามคู่มือรถ อีกทั้งควรระมดัระวงันํ้ากรดภายในแบตเตอร่ี ควรสวมอุปกรณ์
ป้องกนัดวงตา และถุงมือขณะท่ีทาํงานอยู ่ รวมถึงอยา่เอียงหรือตะแคงแบตเตอร่ีเป็นอนัขาด เพราะ
นํ้ากรดสามารถร่ัวไหลออกมาทางรูระบายได ้ 

 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พรชยั เติมศิริธรรมกร (2550) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์
ของตลาดผูบ้ริโภคทดแทน ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นส่วนประสมการตลาด โดยรวบรวมขอ้มูล
จากผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานครจาํนวน 406 ราย พบวา่ ผูใ้ชมี้ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ ดา้นส่วนประสมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 3.48 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.43 และดา้นราคา 3.41 เพศ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการขบัรถยนต ์ความถ่ีในการใชร้ถยนตต่์อสปัดาห์ และความถ่ีใน
การนาํแบตเตอร่ีเขา้รับบริการต่อปี ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่อาชีพท่ีต่างกนั มีระดบัความสาํคญัโดยรวม
แตกต่างกนั และความถ่ีในการใชร้ถยนตต่์อสปัดาห์กบัความถ่ีในการนาํแบตเตอร่ีเขา้รับบริการต่อปี 
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มีอิทธิพลร่วมกนั ต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ เลือกซ้ือแบตเตอร่ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่วนปัจจยัดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มี
อิทธิพลร่วมกนัต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์

เอกรินทร์ สุทธิโพธ์ิสุวรรณ (2547) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทาํการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก
จาํนวน 300 ราย จากผูท่ี้มีรถยนตแ์ละเคยใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 
ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีรถยนตอ์ายกุารใชง้านมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการตรวจเช็ค 1-2 คร้ังต่อปี มี
ค่าใชจ่้ายในการตรวจเช็คประมาณ 1,001-2,000 บาท และส่วนใหญ่มีอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระประจาํ 
สาเหตุสาํคญัในการเลือกคือ ความคุน้เคยรู้จกักบัเจา้ของหรือช่าง หลงัจากการใชบ้ริการอู่ซ่อม
รถยนตแ์ลว้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจร้อยละ 95 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ (4.00) ดา้นบุคลากร (3.97) ดา้น
ราคา (3.89) ดา้นผลิตภณัฑ ์ (3.76) ดา้นสถานท่ี (3.50) และดา้นส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ (3.50) 
ความสาํคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (3.10) ในส่วนของปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การซ่อมบาํรุงไดถู้กตอ้งตามจุดท่ีมีปัญหา ช่างซ่อมบาํรุงมี
ความรู้เช่ียวชาญ มีกระบวนการซ่อมรถยนตด์ว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั อยูใ่กลบ้า้น สถานศึกษาหรือ
สถานท่ีทาํงาน  

สุธีร์ วิศิษฏว์รากร (2551) ทาํการศึกษาโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมแบตเตอร่ียานยนต์
ในประเทศไทย สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีรถยนตใ์นประเทศไทย การใช้
นโยบายหรือกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยพบวา่อุตสาหกรรมแบตเตอร่ียานยนต์
ของไทย มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีอุตสาหกรรมผลิตรถยนตเ์ป็นตลาดรองรับ แต่
อุตสาหกรรมรถยนตส่์วนใหญ่ท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย มาจากประเทศญ่ีปุ่น ดงันั้นใน
อุตสาหกรรมแบตเตอร่ียานยนตจ์าํเป็นตอ้งอาศยัพนัธภาพระหวา่งกนั ทาํใหคู้แ่ข่งขนัรายใหม่เขา้สู่
ตลาดไดย้าก ตลาดอุตสาหกรรมแบตเตอร่ียานยนตใ์นประเทศไทยเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย และทาํ
การแบ่งตลาดออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ตลาดรถยนตใ์หม่มีอตัราการกระจุกตวัอยูท่ี่ร้อยละ 94 
(2) ตลาดรถยนตแ์บตเตอร่ีทดแทน มีอตัราการกระจุกตวัอยูท่ี่ร้อยละ 86 (3) ตลาดรถจกัรยานยนต ์มี
อตัราการกระจุกตวัอยู ่ 3 บริษทั ท่ีร้อยละ 100 (4) ตลาดรถจกัรยานยนตแ์บตเตอร่ีทดแทน มีอตัรา
การกระจุกตวัอยูท่ี่ร้อยละ 51 ตลาดทดแทนมีการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจสูงมาก อาํนาจการต่อรองทั้ง
ผูข้ายและผูซ้ื้ออยูใ่นระดบัสูง ความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศยงัเป็นรองประเทศผูผ้ลิต
รายใหญ่อยา่งจีน แต่ยงัมีตลาดใหญ่รองรับภายในประเทศ เน่ืองจากผูผ้ลิตรถยนตต่์างชาติเขา้มา
ลงทุนผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยเพื่อส่งออก ทาํใหเ้อ้ือต่อการขยายตลาดอุตสาหกรรม 


