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2.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากความรวมมือกันของอาเซียน  ซึ่งประเทศสมาชิกจะตองรวมกันเปนตลาดและฐาน

การผลิตเดียว โดยการเปดเสรีดานสินคาบริการและการลงทุน และจากการไดวางรากฐานของการ 

รวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area) และ สรางความตกลงกันทางเศรษฐกิจในดานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการเปดกวางทางเศรษฐกิจ 

ชวยสงเสริมขีดความสามารถทางดานการแขงขัน และ ทําใหอาเซียนสามารถเขาไปแขงขันใน

ตลาดโลกไดโดยไมอยูในภาวะท่ีเสียเปรียบ (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวง

การตางประเทศ, 2556) ความรวมมือกันของอาเซียนสรางประโยชนและความไดเปรียบใหกับ

ประเทศไทยในหลาย ๆ ดาน เชน ความแข็งแกรงในอํานาจการตอรอง การขยายขนาดของตลาด 

การขยายตัวดานการคาและการลงทุน ยกระดับความเปนอยูของชุมชน เปนตน (ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) อันเนื่องมาจาก ความรวมมือ

กันของอาเซียนทําใหภูมิภาคเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยประเทศไทยจะสามารถสงออก

ไปยังประเทศอาเซียนไดมากข้ึนและมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  

อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของไทยนับเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความ

แข็งแรงและสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไดอยางมหาศาล โดยประเทศไทยเปน 

Automotive Hub ช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน ไมวาจะในดานการผลิต การขายและการสงออกไปยัง

ตลาดตางประเทศ สืบเนื่องจากความพรอมดานวัตถุดิบ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ความรู

ความสามารถของแรงงาน และ การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง (Insight AEC - 

Maximizing ASEAN Prosperity, 2556) ดังนั้น ประเทศไทยจึงกลายเปนฐานการผลิตรถยนต

และสงออกช้ินสวนยานยนตท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

ประกอบดวยอุตสาหกรรมตนน้ํ า ซึ่งไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก 

อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมผลิต

ช้ินสวนยานยนต และ อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมประกอบยานยนตซึ่งแบงยอย

เปน การประกอบรถจักรยานยนต การประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล และการประกอบยานยนต

เพ่ือการพาณิชย อุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องท้ังในแงการผลิตและ

การจําหนายในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากนโยบายการสงเสริมใหมีการขยายการลงทุนใน

อุตสาหกรรมยานยนตของภาครัฐดวยมาตรฐานการจูงใจตาง ๆ ซึ่งสงผลใหการผลิตรถยนตใน

ประเทศมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนอยางมากโดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (Compound annual growth 

rate - CAGR) ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2549 สูงถึงรอยละ 21 เพราะเปนชวงการฟนฟู

เศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤติการเงินในประเทศไทย ตอมาการผลิตรถยนตมีการเติบโตข้ึนแตเปนไป

ในอัตราท่ีชาลงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554 เนื่องจากเปนชวงท่ีเกิดวิกฤติหลายตอหลายคร้ัง 

ไมวาจะเปนวิกฤติการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสงผลกระทบท่ัวโลกในป 2553 และ 

เหตุการณสึนามิในญี่ปุนและอุทกภัยคร้ังใหญในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2554 เหลานี้สงผลให
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เกิดการขาดแคลนของช้ินสวนยานยนตท่ัวโลก แตสถานการณก็เร่ิมเปนไปในทางท่ีดี โดยมีการฟน

ตัวอยางรวดเร็วในป พ.ศ. 2555 (สถาบันยานยนต, 2555) ซึ่งคาดวาจะมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง 

สินคายานยนตและช้ินสวนถือเปนสินคาสงออกท่ีมีมูลคาการสงออกมากเปนอันดับท่ี 

1 จากอันดับการสงออกท่ีสาคัญของไทยเรียงตามมูลคา 10 อันดับแรก โดยมีปริมาณการสงออก

ในป 2556 อยูท่ี 618,041.1 ลานบาทและ เปนสินคาสงออกอันดับท่ี 2 จากอันดับสินคาออก

สําคัญ 10 อันดับแรกของไทยกับ อาเซียน โดยมีปริมาณการสงออกในป 2556 อยูท่ี 165,406.4 

ลานบาท(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2556)  

และ มีแนวโนมการเติบโตท่ีสูงข้ึนในปตอไป สืบเนื่องจากไดผานพนเหตุการณวิกฤตทางการเงิน

ในสหรัฐอเมริกาในป 2553 และภัยพิบัติทางธรรมชาติท้ังในประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยในป 

2554 ประกอบกับอุตสาหกรรมนี้ไดรับการสงเสริมการลงทุนท้ังจากภาครัฐและเอกชนภายใต

เปาหมายของการเปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกยานยนตและช้ินสวน และความเชื่อมโยง

กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรมยางรถยนต อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก 

ซึ่งจะเปนอุปสงคสืบเนื่องไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนภายในประเทศตอไป (สถาบันยานยนต, 2555) 

ผูวิจัยไดเห็นถึงบทบาทสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในตลาดโลกและ

ตลาดอาเซียน ซึ่งสรางมูลคาการสงออกท่ีสูงมากแกประเทศไทย และมีแนวโนมการเติบโตอยาง

ชัดเจน ดังนั้น จึงสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของการสงออกรถยนต อุปกรณ

และสวนประกอบของไทยเพื่อหาความไดเปรียบทางธุรกิจ และเพ่ือใหทราบถึงทิศทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการสงออก โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปเปน

แนวทางในการพัฒนาดานกลยุทธการสงออก ดานศักยภาพของแรงงาน ดานการผลิตและ

จําหนาย เปนตน และอาจมีสวนชวยใหบริษัทในประเทศไทยนําไปประยุกตใชเปนกลยุทธการ

ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเปนแนวทางใหกับบริษัทของไทยรายใหมๆ ในการทําธุรกิจตอไปใน

อนาคต 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของบริษัทสงออกรถยนต 

อุปกรณและสวนประกอบของไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของบริษัทสงออกรถยนต 

อุปกรณและสวนประกอบของไทย จําแนกตามลักษณะขององคการ 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด กับ  

ผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทย 
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3.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ผูประกอบการธุรกิจสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบสามารถนําขอมูลท่ีได

จากการวิจัยนี้ไปกําหนดทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการสงออกโดยใหมีความ

สอดคลองกันกับลักษณะขององคการ 

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชเปนกลยุทธการดําเนินธุรกิจ

ในดานการตลาดได 

3. ผูประกอบการรายใหมสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลเบื้องตนและ

แนวทางในการทําธุรกิจตอไปในอนาคต 

 

4.  สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 บริษัทสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีลักษณะขององคการแตกตางกันมีการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน

ทางการตลาดของบริษัทสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

5. วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 

 5.1   ประชากรและตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บริษัทสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ

ของไทย รวมท้ังส้ิน 521 รายในประเทศไทย ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บริษัทสงออก

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทยไปยังอาเซียนจํานวน 227 ราย กําหนดขนาดตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95%  
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 5.2   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 5.3   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเปนเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจของผูสงออกฯ เปนการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ

ขององคการ ไดแก ขนาดขององคการ ประเภทของธุรกิจ ประเภทของสินคา ประเทศท่ีสงออก 

และอายุของการดําเนินงาน โดยมีลักษณะคําถามเปนลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับกลยุทธการตลาดของผูสงออกฯ เปนคําถามเก่ียวกับการใชกล

ยุทธสวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยใชการวัดความสําคัญแบบ Rating Scale ลักษณะ

คําถาม แบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ  

กลยุทธสวนประสมการตลาด (4Ps)  
(โดย Philip Kotler) 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

2. ดานราคา (Price) 

3. ดานสถานท่ี (Place) 

4. ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion) 

ผลการดําเนินงานทางการตลาด 
- ยอดการสงออก 

- การเพ่ิมขึ้นของสวนแบงการตลาด 

 (Market Share) 

ลักษณะขององคการ 
- ขนาดขององคการ 

- ประเภทของธุรกิจ 

- ประเภทของสินคา 

- ประเทศท่ีสงออก 

- อายุของการดําเนินงาน 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของผูสงออกฯเปนการ

สอบถามเกี่ยวกับยอดการสงออกและการเพ่ิมข้ึนของสวนแบงทางการตลาดโดยลักษณะคําถาม 

แบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ /ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในดานกลยุทธการตลาดของผูสงออกฯ 
เปนคําถามปลายเปดเพ่ือใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานกลยุทธการตลาด

ของผูสงออกฯ 

 
 5.4   การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากทําการรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดจากผูตอบแบบสอบถามแลว ผูวิจัยได

นําแบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

5.4.1  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

5.4.2  การลงรหัส (Coding) คือ การที่นําแบบสอบถามที่ถูกตอง สมบูรณ มาลงรหัส

ตามที่ไดทําการกําหนดไวลวงหนา 

5.4.3  การประมวลผลขอมูล (Processing) คือ การนําขอมูลท่ีไดลงรหัสแลวมาลง

บันทึกในคอม พิวเตอรเพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลทางดาน

สถิติ 

5.4.4  การวิเคราะหขอมูล จะเปนการเสนอผลการวิเคราะห ดวยการอธิบาย และ

ตีความขอมูลท่ีได จากผูตอบแบบสอบถามตามวิธีการทางสถิติและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

6.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 6.1   ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางธุรกิจ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 227 ราย พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญอยูในองคการขนาดกลาง (จํานวนพนักงานตั้งแต 50-200 คน) โดยมี

จํานวน 93 บริษัท คิดเปนรอยละ 41 ประเภทของธุรกิจหลักท่ีมีมากท่ีสุด คือ โรงงานรับจางผลิต

อุปกรณและสวนประกอบรถยนต โดยมีจํานวน 102 บริษัท คิดเปนรอยละ  44.9 และประเภท

สินคาหลักท่ีมีมากที่สุด คือ อุปกรณและสวนประกอบรถยนต โดยมีจํานวน 87 บริษัท คิดเปน

รอยละ 38.3 นอกจากน้ี ผูตอบแบบสอบถามมีการสงออกสินคาไปขายในประเทศมาเลเซียมาก

ท่ีสุด คือจํานวน 56 บริษัท คิดเปนรอยละ 24.6 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย มีจํานวน 41 

บริษัท คิดเปนรอยละ 18.1 และอายุการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีมากท่ีสุด คือ มากกวา 20 ป 

โดยมีจํานวน 78 บริษัท คิดเปนรอยละ 34.4  
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 6.2   ผลการวิเคราะหระดับการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 
จากการศึกษา พบวาผูสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทยใชกลยุทธ

สวนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงระดับความสําคัญจากมากไปหานอย 

พบวา ผูสงออกไทยไปยังกลุมอาเซียนใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดในดานชองทางการจัด

จําหนาย รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 

 6.3   ผลการดําเนินงานทางการตลาด 
จากการศึกษาผลการดําเนินงานทางการตลาดของกลุมตัวอยาง พบวา ยอดการสงออก

เฉล่ีย 3 ปท่ีผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว สวนใหญเพ่ิมข้ึนปานกลาง (5-10%) 

คิดเปนรอยละ 38.3 เชนเดียวกันกับ การเพ่ิมข้ึนของสวนแบงการตลาดเฉล่ีย 3 ปท่ีผานมาเมื่อ

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งสวนใหญเพ่ิมข้ึนปานกลาง (5-10%)  คิดเปนรอยละ 34.4   

 

 6.4   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1พบวาบริษัทท่ีมีขนาดองคการประเภทของสินคาหลัก

อายุการดําเนินงานแตกตางกันมีการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน แตบริษัทท่ีมี

ประเภทของธุรกิจหลักแตกตางกันมีการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2พบวาการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทสงออกรถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานยอดการสงออกเฉล่ีย 3 ปท่ีผานมาเม่ือ

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไวในภาพรวม โดยมีความสัมพันธในดานการสงเสริมการตลาด และ 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัท

สงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานการเพ่ิมข้ึน

ของสวนแบงการตลาดเฉล่ีย 3 ปเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไวในภาพรวม  โดยมี

ความสัมพันธในดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด 

 

7.   อภปิรายและขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบท่ีสงออกไปยัง

ประเทศในอาเซียนมีการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ท้ังนี้ 

สาเหตุท่ีบริษัทมีการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมากท่ีสุด อาจ

เนื่องมาจากบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งเปนตัวกระตุนและอํานวย

ความสะดวกในการซื้อสินคาของลูกคาโดยเฉพาะอยางย่ิงความรวดเร็วในการขนสงผลิตภัณฑ

ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนายความถูกตองในการใหขอมูลของพนักงานขายความสะดวกใน
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การเลือกซื้อ และการเขาถึงของแหลงจําหนายนั่นเพราะย่ิงความสะดวกของชองทางการจัด

จําหนายมีมากเทาไร โอกาสที่ลูกคาจะซื้อก็ย่ิงมากเทานั้น  

จากผลการศึกษาการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูสงออกรถยนต อุปกรณ

และสวนประกอบของไทยในประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาบริษัทท่ีมีขนาดองคการ ประเภท

ของธุรกิจ ประเทศท่ีสงออก และอายุของการดําเนินงานแตกตางกันมีการใชกลยุทธสวนประสม

ทางการตลาดแตกตางกัน โดยบริษัทท่ีสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบสวนใหญท่ีมี

ขนาดองคการใหญ ประเภทธุรกิจหลัก คือ ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑรถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ โรงงานรับจางผลิตอุปกรณและสวนประกอบรถยนต และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ

ภายใตแบรนดของธุรกิจ  และมีประเภทสินคาหลัก คือ รถยนตและสวนประกอบรถยนต 

สวนประกอบเคร่ืองยนต อะไหลและสินคาประดับยนต และมีอายุการทํางานของธุรกิจมากกวา 

20 ป มีการใชกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสงออก

สวนใหญท่ีมีอายุการดําเนินธุรกิจมายาวนานมีความเขาใจและรับรูถึงความตองการของลูกคาเปน

อยางดี โดยมีความตองการรักษาฐานลูกคาเดิมท่ีมีอยูและเพ่ิมฐานลูกคาใหม รวมถึงการขยายสวน

แบงทางการตลาด ผานทางการผลิตตามความตองการของลูกคา และตลาดท่ีขาย ดังนั้นจึงเนน

การสรางความสะดวกใหกับลูกคาในการเลือกซื้อ ท้ังในเร่ืองของความรวดเร็วในการขนสง การ

เขาถึงของแหลงจําหนาย และสรางเครือขายในระบบการจัดสงใหมีระยะเวลาท่ีแนนอน มีความถูก

ตอง และมีความนาเช่ือถือท้ังของผลิตภัณฑและตัวแทนการจําหนาย รวมไปถึงการทําใหสินคามี

ความครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด  

จากผลการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธสวนประสมทาง

การตลาดกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ

ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทสงออกในดานยอดการสงออกเฉล่ีย 3 

ปท่ีผานมาเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในดานการสงเสริมการตลาด 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะการที่ผูสงออกมุงเนนการสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนยอดขาย ดังนั้นการ

สงเสริมการตลาดจึงมีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของยอดการสงออก นอกจากนี้กลยุทธสวน

ประสมทางการตลาดยังมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทสงออก

รถยนตในดานการเพ่ิมข้ึนของสวนแบงการตลาดเฉล่ีย 3 ปเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว 

โดยมีความสัมพันธในดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด  
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8.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเร่ือง

ดังตอไปนี้ 

1. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา บริษัทท่ี

สงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีความเห็นวา สินคาท่ีมีความแข็งแรงและความทนทาน 

อายุการใชงานยาวนานและมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑมีความสําคัญมากท่ีสุด อันจะชวย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและดึงดูดลูกคาในตลาดได ดังนั้นบริษัทจึงควรมีการพัฒนา

และปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพอยูเสมอ และเนนความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเพ่ือให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาดท่ีสงออกไดและเพ่ือสรางความม่ันใจใน

ผลิตภัณฑใหแกลูกคาดวย                                    
2. จากผลการศึกษาเก่ียวกับการใชกลยุทธการตลาดดานราคา พบวา บริษัทท่ีสงออก

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีความเห็นวา คุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญ

ท่ีสุด ซึ่งมีผลตอการกําหนดราคา สินคาท่ีมีคุณคาและคุณภาพสูง ราคาก็จะสูงดวย ดังนั้นบริษัท

สวนใหญจึงควรพิจารณาการตั้งราคาตามคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ และควรพิจารณาถึง

ราคาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคาในตลาดดวย เพ่ือใหลูกคาเกิดการยอมรับและเพ่ือใหบริษัท

สามารถแขงขันในตลาดได  

3. จากผลการศึกษาเก่ียวกับการใชกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

พบวา บริษัทท่ีสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีความเห็นวา ความรวดเร็วในการขนสง 

ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย และความถูกตองในการใหขอมูลของพนักงานขายมี

ความสําคัญมากท่ีสุด ซึ่งเปนการสรางความนาเช่ือถือและความเช่ือม่ันใหแกลูกคา อีกท้ังยังชวย

อํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของลูกคาอีกดวย ดังนั้นบริษัทสวนใหญจึงควรมีการ

จัดการระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนความรวดเร็ว ความสามารถตรวจสอบได 

และความถูกตองแมนยํา นอกจากนี้ ควรใหการสนับสนุนและเพิ่มความนาเช่ือถือของตัวแทน

จําหนายใหมากข้ึนเพ่ือใหลูกคาไดรับขอมูลท่ีถูกตองและมีความไววางใจท่ีจะช้ือสินคา อีกท้ังยัง

ชวยกระจายสินคาใหมีความครอบคลุมมากย่ิงข้ึนดวย 

4. จากผลการศึกษาเก่ียวกับการใชกลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา 

บริษัทท่ีสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีความเห็นวา การรับประกันผลิตภัณฑ และ

คุณภาพการบริการหลังการขายมีความสําคัญมากท่ีสุด ซึ่งบริษัทสวนใหญมีการสงเสริมการตลาด

ในหลากหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป แตเนื่องดวยผลิตภัณฑประเภทรถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบมีความเก่ียวของกับความปลอดภัยในการเดินทาง ความคลองตัวและความ

สะดวกสบายของผูใช ดังนั้น การรับประกันผลิตภัณฑจึงชวยเพ่ิมความม่ันใจใหกับลูกคา และ

คุณภาพการบริการหลังการขายสามารถกระตุนการตัดสินใจซื้อของลูกคาได ท้ังในเร่ืองของความ

รวดเร็วในการใหบริการและความพรอมใชของชิ้นสวนและอุปกรณทดแทนตาง ๆ ดังนั้น บริษัท
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ควรนําเสนอการรับประกันผลิตภัณฑใหแกลูกคา  พรอมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการหลัง

การขายใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาและเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดได 
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