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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่  และ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ที่เคยใช้บริการอู่
ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ครอบครองรถยนต์ 1 คัน ซึ ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทำประกันภัยรถยนต์ 
ตรวจเช็ครถยนต์ 1-2 ครั้งต่อปี มีอู่ซ่อมรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจำ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ด้วยตนเอง
เหตุผลในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เนื่องจากคุ้นเคยรู้จักกับเจ้าของอู่หรือช่าง หาแหล่งข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้
บริการจากเพื่อน/ผู้ที่เคยใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

คำสำคัญ:พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, อู่ซ่อมรถยนต์ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the consumer behavior of choosing an 

automobile repair service in Krabi Province and to study the marketing mix factors affecting on 
choosing an automobile repair service in Krabi Province. The samples of this research consist of 
400 people who used to choose an automobile repair service in Krabi Province by using 
questionnaires to collect data. The results were as follows; 1) The consumer behavior found that 
most of samples had occupy 1 car more than 5 years with car insurance. They checked the car 1-
2 times a year and had a regular an automobile repair service garage. Most of them choose to use 
an automobile repair service by themselves. Reasons for choosing due to familiarity with the garage 
owner of mechanic and finding the information from friends/people who used to choose an 
automobile repair service. The marketing mix factors affecting on choosing an automobile repair 
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service in Krabi Province were at the high level. The most affecting factor was process, followed by 
price and the least affecting factor was physical evidence 

Keyword: The consumer behavior, The marketing mix factors, Automobile repair service 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันนี้ รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  เพื ่อใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำธุรกิจ 
การงาน ท่องเที่ยว เป็นต้น จึงทำให้ประชาชนต่างหันมาให้ความสำคัญในการจัดซื้อรถยนต์มาใช้ในการเดินทางตาม
ความต้องการของตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก (2555 : 1-3) ที่พบว่า 
ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี และ
ด้วยจำนวนรถยนต์ที่มีการขยายตัวมากขึ้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุจึงสูงด้วยขึ้นเช่นกัน อู่ซ่อมรถยนต์จึงเป็นสถานที่
สำคัญในการดูแลรักษารถยนต์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนี้มีอู่ซ่อมรถยนต์ที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เป็นงานบริการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ จึงทำให้ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ สามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างอิสระ เป็นผลให้การแข่งขันของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์มีจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (2555 : 4) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนิน ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์นั้น คือ ปริมาณรถยนต์ที่มีอยู่
ในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีปริมาณ รถยนต์ที่จะซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น ศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อม
รถยนต์จึงมีบทบาทและลักษณะการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละ
ประเภท ที่มีลักษณะความต้องการต่างกัน เช่น ความต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อม ความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็วในการบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสมบูรณ์ของรถยนต์หลังการซอ่ม หรือประสบการณ์ของช่าง
ซ่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ใหม่ โดยมากแล้วนิยมใช้บริการจากศูนย์บริการรถยนต์ที่ตนเองไปซื้อ
รถยนต์ เพราะเป็นศูนย์บริการที่ถือได้ว่ามีมาตรฐาน และผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพภายหลังของ
การให้บริการ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ด้วยจำนวนรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุยังคงมีปริมาณสูง ทำให้เป็นโอกาสของธุรกิจอู่ซอ่ม
รถยนต์ในอนาคตที่มีการแข่งขันกันมาก โดยเฉพาะอู่ที่เป็นตัวถังและพ่นสี  

ผู้วิจัยจึงมองเห็นความสำคัญและต้องการศึกษา พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ 
เนื่องจากผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีทางเลือกใช้บริการได้มากข้ึน นอกจากนั้นการบริการอีกหลายด้านที่ทำให้ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ ซึ่งมีความพึงพอใจเป็นตัวกำหนดและบ่งชี้ถึงความสำเร็จและมาตรฐานงานบริการของ
ธุรกิจ และเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและน่าสนใจที่จะศึกษา ปัญหาของการวิจัยได้แก่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นำ
รถยนต์มาใช้บริการมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอย่างไร และการจัดการทางการตลาดตัวใดที่ส่งผลให้เลือกใช้
บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
และผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการบริการเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการให้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เพิ่มมากข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่  
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
 การบริการคือ กิจกรรมหรืองานท่ีไม่มีตัวตนและ สัมผัสไม่ได้แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ได้ ซึ่งสินค้าเกี่ยวกับบริการมีลักษณะที่แตกต่างจากสนิค้าท่ัวไป คือ การตัดสินใจซื้อบริการจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ
ของลูกค้า เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ การผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ไม่
สามารถกำหนดได้แน่นอนเก็บรักษาสินค้าไว้ไม่ได้และไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของ 

 จุดสำคัญของการบริการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 : 27-28) คือบริการที่ไวต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการผู้
ให้บริการที่ดีและช่างสังเกตรู้ว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไรและตอบสนองโดยเร็วต้องรักษาคำมั่นสัญญาพูดจาอะไรต้อง
ทำให้ได้ตามสัญญาความตรงต่อเวลาผู้ใช้บริการจะเอาใจใส่มากสำหรับเรื่องความตรงต่อเวลาของการบริการและ
สร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยคุณภาพความรู้สึกประทับใจทำให้เกิดความต้องการกลับมาใช้อีก ดังนั้น
การบริการที่ดีจะต้องเน้นคุณภาพทุกด้านทั ้งพนักงานและสถานที ่ต้องมีคำตอบที ่แม่นยำให้กับผู ้บริการเมื่อ
ผู้ใช้บริการถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต้องสามารถตอบได้ถูกต้องแม่นยำ บริการต้องมีความสุภาพ  มี
มารยาทที่งดงามและมีวาจาที่ไพเราะและอ่อนหวานต้องมีเวลาให้ผู้ใช้บริการเข้ามาในองค์ก ร ต้องยินดีต้อนรับ 
ผู้ใช้บริการมาช้าใกล้เวลาปิดทำการก็ต้องดูแลการบริการที่ดีต้องถูกใจคน การให้บริการที่ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผู้ใช้บริการ
มีความพอใจในตัวสินค้าและบริการเท่านั ้นแต่จะต้องทำให้การติดต่อระหว่างบุคคลง่ายขึ้นมีความชอบพอกัน
เพราะว่าความแตกต่างของสินค้าในยุคต่อไปจะลดลงจะเหลือความสำคัญที่ความผูกพันและความชอบของผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลักการทำให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกช่ืนชม ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกต่ำต้อยแต่
จะทำให้ผู้ใช้บริการเป็นคนมีเกียรติมีความสำคัญและต้องมีการรับประกันเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับ
การบริการที่ดีมีคุณภาพและต้องมีความรวดเร็ว บริการที่ดีวิธีการทำงานด้วยความว่องไวมองเห็นคุณค่าเวลาของ
ผู้ใช้บริการต้องแสวงหาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบายขึ้น มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดี
ขึ้นและสิ่งใดท่ีลูกค้าแนะนำมาให้ปรับปรุงต้องรู้จักนำมาพิจารณาความทันทีทันใด เมื่อผู้ใช้บริการต้องการสินค้าหรือ
ต้องการทราบข้อมูลด้านการให้บริการผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นได้ทันทีโดยไม่
ต้องให้ผู้ใช้บริการต้องรอนาน เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาต้องแก้ไขได้ทันท่วงทีการบริการจะต้องรวดเร็วทันใจ 

เมื่อลูกค้าเข้าไปรับบริการในองค์กรใดก็ตามเขาย่อมไปพร้อมด้วยความคาดหวังมาก หรือน้อยแล้วแต่ตัว
บุคคลแต่โดยทั่วไปแล้วความคาดหวังของลูกค้ามักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551 : 38)  

1. ชื่อเสียงผ่านทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรเองหากเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าองค์กรนี้มีชื่อเสียง
ในทางที่ดีหรือลูกค้าอาจได้ยินช่ือเสียงในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับองค์การนี้มาก็ย่อมเกิดความคาดหวังบางประการกบั
การไปรับบริการ 

2. คำบอกเล่าหรือคำพูดปากต่อปากนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า
บอกเล่าปากต่อปากเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทรงพลังที่สุดหากมีผู้มาเล่าให้ฟัง   ถึงประสบการณ์การบริการที่ดีที่
ได้รับจากองค์การนี้ลูกค้าย่อมคาดหวังสูงว่าจะได้รับบริการเช่นเดียวกับท่ีได้รับฟังมา 

3. ราคาความคาดหวังแปรผันโดยตรงกับราคาสินค้าหรือบริการลูกค้าย่อมคาดหวังสูงกับการบริการที่
ราคาแพง 

4. ความต้องการส่วนบุคคลลูกค้าอาจเข้ามารับบริการด้วยวัตถุประสงค์และมีความต้องการที ่ไม่
เหมือนกันผู้ที่ไม่มีความต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษก็ย่อมคาดหวังน้อยแต่ผู้มีความต้องการ เป็นพิเศษย่อมคาดหวังมาก 
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เช่น ในการไปใช้บริการขัดหน้าและเสริมสวยท่ีสปาลูกค้าผู้หญิงที่มีผิวสวยอยู่แล้วย่อมมีความคาดหวังต่ำกว่าลูกค้าที่
ผิวมีปัญหาจุดด่างดำและกระฝ้า 

5. ราคาประสบการณ์ที่ผ่านมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นหากลูกค้าได้รับประสบการณ์บริการที่ดีในครั้ง
ก่อนก็ย่อมคาดหวังการบริการที่เท่ากับหรือดีกว่าการบริการครั้งที่แล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
รูปที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและการบริการที่ได้รับจริง 
ที่มา : จิตตินันท์  นันทไพบูลย์, 2551 : 38-39 
 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 คอตเลอร์ (Kotler, 2004 : 22-23) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) คือ 

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนำมาใช้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย เครื่องมือทาง
การตลาดนี้เรียกว่า 4 P’s ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจําหน่าย และการ
กระจายสินค้า (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาบูมส์และบิทเนอร์ (Booms and Bitner, 
1981) ได้เสนอกลยุทธ์สำหรับสินค้าที่มีความเกี ่ยวข้องกับการให้บริการไว้อีก 3 ประการ นั่นคือ กระบวนการ
ให้บริการ (Process) พนักงานผู้ให้ บริการ (People) และคุณภาพการบริการ (Physical Evidence) ซึ่ง บูมส์และ 
บิทเนอร์ กล่าวว่า วิธีการทางการตลาด 4P’s แบบเดิมนั้นมักให้ผลดีแก่สินค้า แต่องค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ
บริการนั้นจะต้องมีกลยุทธ์เพิ่มขึ้นอีก จึงได้เสนอกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบริการซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าที่
มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 3P นั้นคือ 1) คน (People) 2) สถานท่ีเครื่องมือและอุปกรณ์ (Physical 
Evidence) และ 3) กระบวนการให้บริการ (Process) รวมเป็น 7P’s ซึ่งได้แก ่

1.  Product : สินค้าและบริการ คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถรับรู้ถึง ลักษณะและ
ความคุ้มค่าของสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นตัวสำคัญที่ก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้ซื้อ 

2.  Price : ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงินที่มีการกำหนดไว้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ผู้บริโภคสามารถที่จะยอมรับได้และจึงทำการตัดสินใจซื้อ โดยปกติผู้บริโภคมีแนวโน้มจะประเมินผลิตภัณฑ์ราคา
ต่ำในเรื่องความคุ้มค่า ดังนั้นการกำหนดราคาขายจึงควรคำนึงถึงความคุ้มค่า และความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะ
ได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องเหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย 

1 ความคาดหวังก่อนรับบริการ 

2 คุณภาพการบริการที่ไดร้ับจริง 

เป็นตามความหวัง 
พอใจ 

ไม่เป็นตามความหวัง 
ไม่พอใจ เปรียบเทยีบ 1 กับ 

2 

มากกว่าความหวัง 
ประทับใจ 
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3.  Place : ช่องทางการจำหน่าย หมายถึง จุดที่ทำการขายสินค้า และกระจายสินค้า หรือบริการออกไป
ภายนอก โดยการจัดจำหน่ายอาจจะประกอบไปด้วย ร้านค้าปลีก เครือข่ายการจัดจำหน่ายระดับประเทศ เว็บไซต์สำหรบั
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแค็ตตาล็อกสำหรับการสั่งสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ก็ได้ โดยมีกระบวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิต หรือผู้ขายไปยังผู้บริโภคด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ 
กล่าวได้ว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และผู้บริโภคคน
สุดท้าย 

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูล หรือข่าวสารระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ โดยใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย
ตรง และการขายโดยพนักงานขาย ซึ่งอาจจะใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือประสมประสานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
กล่าวคือเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้า หรือบริการ 

5.  Process : ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานขององค์กรจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน
ด้านการติดต่อสั่งซื้อ การจัดส่งและการบริการอื่นๆ ขององค์กรจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่าอาจจะซื้อ
หรือไม่ซื้ออันเนื่องจากความพึงพอใจในระบบหรือขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานในการให้บริการ  

6.  People : พนักงานขาย/ พนักงานให้บริการขององค์กร มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อเป็นอย่างมากในด้านการ
บริการ การโน้มน้าว การสื่อสารให้ข้อมูล ความรู้และ สามารถแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าได้ถูกต้องชัดเจน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  

7.  Physical evidence : ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และความมี
มาตรฐาน สากลขององค์กร ลักษณะภายนอกและลักษณะที่จำเป็นเมื่อได้นำมารวมกับการส่งเสริมการขายการ
โฆษณา และการประชา สัมพันธ์ จะกลายเป็นเครื่องมือท่ีองค์กรบรกิารใช้สร้าง และรักษาภาพพจน์ เป็นการทำให้
มันใจว่า ภาพพจน์ท่ีผู้บรโิภคมีต่อธุรกิจบริการตรงกับภาพพจน์จริงๆ  

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แบบแผนสำคญัเกี่ยวกับวตัถุประสงค์ทีม่ีอยู่ในปัจจุบันและที่ได้วางแผนไว ้

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและปฏิกิริยาโตต้อบกัน ระหว่างบริษัทกับตลาดคู่แข่งและปัจจยัต่างๆ ในสภาวะ
แวดล้อม หรือเป็นกลวิธีหรือวิธีการที่บริษัทเลือกขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่บรษิัทตั้งข้ึน กล
ยุทธ์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์กับ 
คู่ต่อสู้ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการต่อสู่แข่งขัน หรือช่วงชิงกัน หรือหลักเกณฑ์ที่งานบริหารการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด ในตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด และการจัดสรรทรพัยากร 

 องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมี
สาระสำคญัที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริหารการตลาด พอจะสรุปสาระสำคัญของกลยุทธ์ได้ว่า ประกอบข้ึนด้วย
องค์ประกอบหลักสำคัญอยา่งน้อยที่สุด 2 อย่างคือ 1) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้บรรล ุและ 2) 
แนวทางหรือวิถีทางในการปฏิบัติ เพื่อนำไปสูผ่ลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โดยทำให้ได้รับความได้เปรียบ หรือ
ความเป็นต่อทางการแข่งขันที่ยังยนื กลยุทธ์การตลาด ถูกออกแบบขึ้นโดยการรวมความพยายามทั้งหมด มุ่งเน้นการ
นำไปสูผ่ลสำเร็จตามวัตถุประสงคท์างการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการเลือกเปา้หมายตลาดหนึ่งหรือหลายตลาด 
จากนั้นจึงพัฒนาส่วนประสมการตลาด (4 P’s) (ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่าย) เพื่อให้
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สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายนั้น โดยทำให้ความต้องการของลูกค้าในตลาดนั้นไดร้ับการตอบสนอง ทำให้ได้รับความ
พึงพอใจ แม้ว่ากลยุทธ์การตลาดทีจ่ัดทำขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตลาดเป้าหมาย และการพัฒนาส่วนประสม
การตลาด แต่การดำเนินงานท้ังสองอย่างจะต้องยึดหลักสำคญั 3 ประการ คือ 1) จะต้องสอดคล้องตามความ
ต้องการและความมุ่งหมายของตลาดเป้าหมาย 2) สามารถนำไปปฏบิัติได้อยา่งแท้จริง โดยคำนึงถึงทรพัยากรที่มีอยู่ 
และสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น และ 3) จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ (mission) เป้าหมาย (goals) และ
วัตถุประสงค์ (objectives) ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด (Kolter & Keller, 
2012) จึงมีเครื่องมือท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางกานตลาด 8 องค์ประกอบด้วยกันคือ  

1.  หน้าท่ีหรือภารกิจ (Mission) เปน็ภารกิจของธุรกิจ (Business mission) เป็นพื้นฐานของการกำหนดการ
จัดลำดับกลยุทธ์ แผน และการออกแบบงาน ในจุดเริ่มต้นของการออกแบบงานการบริหารการออกแบบโครงสร้าง
การบริหารไม่มสีิ่งใดง่าย หรือปรากฏชัดเจนที่จะทราบว่าธุรกิจของบริษัทคืออะไร  

2.  วัตถุประสงค์การตลาด (Marketing Objectives) ต้องมีความเฉพาะเจาะจง (Be specific) มีเป้าหมายที่
เน้นเฉพาะ มิใช่กำหนดลักษณะกว้างๆและ “สามารถวัดได้ (Measurable) โดยวัดได้เป็นตัวเลขเชิงปรมิาณได้” 
สัมพันธ์กับเง่ือนเวลา (Relate to a specific time period) แผนการตลาดมักมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ภายใน 1 ปี หรือ 6 เดือนข้างหน้า เป็นต้น เน้นพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย (Focus on affecting target 
market behavior) เช่น ส่งเสริม ให้มีการลองซื้อครั้งแรกหรือมีการซื้อซ้ำ หรือซื้อมากขึ้น เราจะพัฒนาวัตถุประสงค์
การตลาดได้อย่างไร  

3.  วัตถุประสงค์การเงิน (Financial Objectives) เป็นวตัถุประสงค์ของงบการเงินในด้านการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจหรือบริษัท เงินทุนหมุนเวียน และผลของการดำเนินงานขององค์กรในลักษณะ
โครงสร้างบริษัทหรือองค์กรธรุกิจ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเข้าไปสนับสนนุให้ผู้ใช้งบการเงิน ในการประกอบกระบวนการ
ตัดสินใจทางด้านการเงินได้ง่ายขึ้น วัตถุประสงค์พื้นฐานของงบการเงินคือการ ให้ตัวแทนที่แท้จริงท่ีดูแลทางด้าน
การเงิน เพื่อดูผลลัพธ์ทางการเงินและสุขภาพขององค์กร ถ้าให้ดูเลขท่ีดีจริงต้องให้ข้อมูลทั้งหมดขององค์กร สะท้อน
ถึงข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ และการเงินขององค์กร และสามารถเชื่อถือได้ และความต้องการของผู้ใช้โดยตรงและ
วัตถุประสงค์ทางด้านการเงินของโครงสร้างของรายงานประจำปีขององค์กรโครงสร้างของงบการเงิน ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ท่ีแสดงในแผนภมูิ ทางด้านบัญชี รวมไปถึงขอบเขตของคู่มือถูกจำกัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนเป็น
อย่างไร 

4.  ตลาดเป้าหมาย (Target Markets) จากการที่มีการกำหนดตลาดเปา้หมายอย่างชัดเจน เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุม่เป้าหมายรอง องค์กรจะต้องมีการพิจารณาว่าจะเข้าถึงหรือมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายเหล่านี้
ได้อย่างไร 

5.  การวางตำแหน่ง (Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ ์(Product Position) เป็นการรับรู้
ของผู้บริโภคหรือลูกค้าในเชิงความรู้สึกนึกคดิหรือทัศนคติต่อผลิตภณัฑ์สินค้าหรือบริการของบริษัทหรือองค์กรเมื่อ
เปรียบเทยีบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันหรือเป็นกระบวนการทางการตลาด เพื่อสรา้งและรักษาแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการของธุรกิจองค์กรให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคหรือลูกคา้ เมื่อเทียบกับตรา
สินค้าของคู่แข่งขัน 

6.  กลยุทธ์ (Strategies) เป็นการสรา้งตลาดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเงินตรา และความพยายาม โดยเริม่ตั้งแต่
การพัฒนาความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าและความพยายามทำให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ 
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7.  การตลาด (Marketing Program/Plan) เป็นโปรแกรมทางการตลาดหลังจากประเมินส่วนของตลาดที่
เหมาะสมแล้ว องค์กรอาจเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรือหลายส่วนตลาดเป็นเป้าหมาย 

8.  การวิจัยการตลาด (Marketing Research) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และ
รายงานผลงานทางด้านวิชาการทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวาง
แผนการทำงานและการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายสูงสุดในการทำใหส้ินค้าหรือ
บริการของตนสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้มากท่ีสดุในสภาพการ
แข่งขันอย่างรุนแรงของตลาดปัจจบุันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วตลอดเวลา 

 

3.4 กรอบแนวคิด 
    ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่ม

ประชากรที่มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 400 ราย ทำการสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มีคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดยีว  

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ     2. อายุ  
3. สถานภาพ  4. อาชีพ   
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  6. การศึกษา 
  

          

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง/ช่องทางการจำหน่าย 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยด้านบุคคล 
6. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 
7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

 

 

 

 

  

          

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์

ในจังหวัดกระบี่ 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ได้แก่ จำนวนรถยนต์ที่ครอบครองอายุของรถยนต์ที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ความถี่ในการตรวจเช็ครถยนต์ การทำประกันภัยรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจำ 
ประเภทอู่ซ่อมที่เลือกใช้บริการ สาเหตุที่เลือกใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอู่ซ่อม แหล่งข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความพึงพอใจจากการใช้บริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มี
คำตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้ง/ช่อง
ทางการจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Likert Scales) 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Opened End) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดง
ความคิดเห็น 

4.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.  ผู ้ว ิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง และนำประเด็นมาจัดทำแบบสอบถามตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.  นำแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและข้อ

คำถาม 
3.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้น ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเนื้อหา โครงสร้างของแบบสอบถาม และปรับปรุงสำนวนภาษาที่ใช้
ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมและสมบูรณ์ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.94 

4.  นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้ว ไป
ดำเนินการ Try out จำนวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) ได้เท่ากับ 0.811 

5. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ

ส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
5.2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ครอบครองรถยนต์ 1 คัน ซึ่งมีอายุการ

ใช้งานมากกว่า 5 ปี ทำประกันภัยรถยนต์ ตรวจเช็ครถยนต์ 1-2 ครั้งต่อปี มีอู่ซ่อมรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจำ ส่วน
ใหญ่เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ด้วยตนเองเหตุผลในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เนื่องจากคุ้นเคยรู้จักกับเจ้าของอู่
หรือช่าง หาแหล่งข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้บริการจากเพื่อน/ผู้ที่เคยใช้บริการ และโดยภาพรวมพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการอู่ซ่อมรถยนต์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการอู่

ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ ในภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความสำคัญ 
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X  S.D ระดับ 
ด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ 4.12 0.74 มาก 
ด้านราคา 4.39 0.80 มาก 
ด้านทำเลทีต่ั้ง/ช่องทางการจำหนา่ย 4.03 0.78 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.04 0.91 มาก 
ด้านบุคลากร 4.22 0.83 มาก 
ด้านกระบวนการบริการ 4.57 0.82 มากที่สุด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.84 0.73 มาก 

รวม 4.17 0.80 มาก 
5.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ พบว่า ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยงานซ่อมมีคุณภาพ/มีการรับประกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุ 
 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยสามารถผ่อนชำระได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
 ด้านทำเลที่ตั้ง/ช่องทางการจำหน่าย อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยสถานที่ตั้งเป็นที่รู้จักหาได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยมีส่วนลดสำหรับลูกค้าประจำ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยช่างซ่อมบำรุงมีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
 ด้านกระบวนการบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยความรวดเร็วในการซ่อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยบริเวณสถานท่ีโดยรอบสะอาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
5.4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสถานภาพ 
อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์
ในจังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส อาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงถือว่าเป็นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ของปิติกานต์ คำ
ศรี (2549) ที่กล่าวว่า การทบทวนตลาดเป้าหมาย (Review target market) เป็นขนาดและศักยภาพของตลาด
เป้าหมาย ตลอดจนพ้ืนฐานของข้อมูลผู้บริโภคหรือลูกค้าปัจจุบัน เป็นสิ่งที่องค์กรหรือบริษัทต้องสามารถคาดคะเนได้ 
ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กร เพราะวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่ละขั้น ล้วนมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ทางการตลาดเป้าหมายแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการทบทวนทางการตลาดเป้าหมายจะทำเพื่อได้ทราบจำนวนหรือปริมาณ
ของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการที่มีการกำหนดตลาดเปา้หมายอย่างชัดเจน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั
และกลุ่มเป้าหมายรอง องค์กรจะต้องมีการพิจารณาว่าจะเข้าถึงหรือมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร 
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 6.2 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หาแหล่งข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้บริการจากเพื่อน/ผู้
ที่เคยใช้บริการ ดังนั้นจึงย่อมมีความคาดหวังจากการใช้บริการค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริการของจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551 : 38) ที่กล่าวว่า คำบอกเล่าหรือคำพูดปากต่อปากนั้นเป็นปัจจัย
สำคัญที่สุดตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ ในตอนต้นแล้วว่าบอกเล่าปากต่อปากเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทรงพลังที่สุด
หากมีผู้มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การบริการที่ดีที่ได้รับจากองค์การนี้ลูกค้าย่อมคาดหวังสูงว่าจะได้รับบริการเช่นเดียว 
กับท่ีได้รับฟังมา  

6.3 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดกระบี่ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ คืองานซ่อมมีคุณภาพ/มีการรับประกัน ด้านราคา คือสามารถผ่อนชำระได้ ด้านทำเลที่ตั้ง/ช่องทางการ
จำหน่าย คือสถานท่ีตั้งเป็นท่ีรู้จักหาได้ง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด คือมีส่วนลดสำหรับลูกค้าประจำ ด้านบุคลากร 
คือช่างซ่อมบำรุงมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการบริการ คือความรวดเร็วในการซ่อม และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ คือบริเวณสถานที่โดยรอบสะอาด สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล น้ำเย็น (2550) ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการให้บริการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ (อู่ซ่อมรถ) กรณีศึกษาผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจังหวัดพังงา 
สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ได้ดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ควรมีการจำหน่ายอะไหล่แท้ควบคู่ไปกับอะไหล่ที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว และเน้นการให้บริการตรวจเช็ค
ระยะให้มีคุณภาพ ด้านราคา ควรกำหนดราคาค่าบริการให้เหมาะสมกับคุณภาพท่ีลูกค้าจะได้รับ และควรมีช่องทาง
การชำระเงินที่หลากหลาย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรจัดหาทำเลที่ตั้งของร้านที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง และควรขอใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการส่งเสริม
การตลาด ควรจัดให้มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำและมีบริการนอกสถานที่ไว้คอยบริการ 
ด้านพนักงานควรจัดหาพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานมาคอยให้บริการและควรอบรมพนักงานในด้านการมี
ใจบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ควรจัดระบบการทำงานให้มีความรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับการนัดหมาย
กับลูกค้า ควรทำงานให้เสร็จทันตามกำหนด และด้านลักษณะทางกายภาพ ควรรักษาชื่อเสียงในการทำงานไม่ให้มี
ข้อเสื่อมเสีย และควรตกแต่งสถานท่ีให้ดูทันสมัยและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

6.4 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี ่  
แตกต่างกันตามเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งแสดงได้ว่าราคามีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ ดังนั้นการจัดการทางการตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ จึงควรให้
ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางด้านราคา สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Samuel Paul (1983 : 57) ที่กล่าว
ว่า ธุรกิจสามารถที่จะพิจารณาใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในธุรกิจของตนเองใน 4 แนวทางคือ กลยุทธ์ราคาประหยัด 
(Economy) ตั ้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพต่ำเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด 
(Penetration) ตั ้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพสูง เพื ่อเจาะตลาดให้รวดเร ็วยิ ่งขึ ้น กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ 
(Skimming) คุณภาพสินค้าและบริการไม่สูงนักแต่ตั้งราคาสูงไว้ในช่วงเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้การส่งเสริมการขายใน
ลักษณะของการลดราคาในภายหลัง กลยุทธ์ราคาแบบสินค้าคุณภาพ (Premium) เป็นการตั้งราคาไว้สูงของสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดระดับสูง ในส่วนของหลักการตั้งราคานั้นเราสามารถใช้
หลักการตั้งราคาแบบสะท้อนต้นทุน (Cost Base Pricing) และหลักการตั้งราคาแบบสะท้อนคุณคุณค่า (Value 
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Base Pricing) มาใช้ในการพิจารณาด้วย การใช้กลยุทธ์ด้านราคาต้องคำถึงถึง Product Life Cycle ด้วย เพราะ
คุณค่าของสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อนำออกมาเสนอสู่ตลาดใหม่ๆ 
มักจะได้รับความสนใจ และสามารถขายได้ในราคาที่สูง เมื่อเนิ่นนานไป มีสินค้าและบริการของรายอื่นๆ เข้ามาแข่ง 
ราคาขายก็จะต้องลง 

6.5 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดกระบี่ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยช่างซ่อมบำรุงมีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ พนักงานให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ซึ่งจะเห็นว่าผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับช่างซ่อม
บำรุงเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 : 335-336) ที่กล่าวว่า 
ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการ เป็นใครให้บริการเมื่อใดที่ไหนอย่างไรผู้ใช้บริการ
จะต้องรู้ถึงความไม่แน่นอนในการให้บริการ และสอบถามผู้อื่นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการและในด้านของผู้ให้บริการ
จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ   ซึ่งสามารถทำได้ 2 ขั้นตอนคือ การตรวจสอบคัดเลือกและจัดฝึกอบรมพนักงานที่
จะให้บริการรวมทั้งในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานที่ให้บริการโดยเน้นในด้านการฝึกอบรมในการให้บริการที่ดี 
และต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยเน้นการรับฟังคำแนะนำข้อเสนอแนะของลูกค้าสำรวจข้อมูลของลูกค้า
และเปรียบเทียบทำให้ได้ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 

6.6 จากผลการศึกษา พบว่า เพศที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อม
รถยนต์ในจังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมักพบว่าเพศหญิงจะมี
ความคาดหวังจากการเลือกใช้บริการมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมักมีความกังวลจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่
มากกว่า สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Samuel Paul (1983 : 57) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคปัจจุบันมีความ
คาดหวังสูงมากขึ้นในคุณภาพการบริการและต้องการสินค้าที่เฉพาะตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันความภักดีต่อตรายี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่งเริ่มลดลงเพราะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างตรายี่หอ้สินค้านัก มักจะลองใช้ลองซื้อตรายี่ห้อใหม่ๆ สภาพ
การแข่งขันที่รุนแรงฝ่ายผู้ผลิตเองต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นท้ังจากผู้ประกอบการในประเทศและผู้แข่งขันซึ่ง
มีศักยภาพยิ่งจากต่างประเทศดังที่เกิดขึ้นในธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจการเงินและธนาคาร เป็นต้น ดังนั้นการตลาดใน
ปัจจุบันจึงไม่สามารถจะใช้รูปแบบหรือเครื่องมือการตลาดแบบเดิมๆ อย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่ต้องมีการปรับตัวเพื่อ
รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับตัวนี้เกิดขึ้นใน 2 ฝ่าย คือการปรับตัวขององค์กรธุรกิจและการปรับตัวของ
นักการตลาดและลักษณะโครงสร้างองค์กรทางการตลาดองค์กรธุรกิจแบบดั้งเดิม  (Traditional Organization) ใน
บรรดาองค์กรธุรกิจนั้น มีจานวนไม่มากนักที่จะมีการใช้แนวคิดการตลาดอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะบริหาร
องค์กรโดยมีโครงสร้างองค์กรรูปแบบเดิมๆ  คือ ผู้บริหารระดับสูงมีการตัดสินใจและสั่งการตามขั้นตอนและ
มอบหมายอำนาจลดหลั่นกันไป ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีโอกาสที่จะคลุกคลีหรือรับทราบข้อมูล และเห็นว่าฝ่าย
การตลาดมีหน้าที่และความสำคัญเท่าเทียมกับฝ่ายอื่นๆ อันได้แก่ ฝ่ายผลิตการเงิน ฝ่ายบริหารบุคคลคือการตลาด
เป็นเพียงหน้าที่หนึ่งในองค์กรเท่านั้น ผู้บริหารเชื่อว่าถ้ามีการให้ความสำคัญกับฝ่ายตลาดมากจะเท่ากับตัดทอน
อำนาจการสั่งการของตน 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1. ควรให้บริการซ่อมบำรุงรถยนตไ์ดถู้กต้องตามจุดที่มีปญัหาและลูกคา้ต้องการ  
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 7.2 ควรเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าซ่อมรถยนตไ์ดด้ว้ย รวมถึงการกำหนดอตัราค่าบรกิารที่ไม่
แพงจนเกินไป เนื่องจากลูกค้าบางคนอาจนำไปเปรียบเทยีบกับศูนยบ์ริการ หากราคาไม่แตกต่างกันมากนัก ลูกค้า
อาจเลือกไปใช้บริการที่ศูนย์บริการแทน 
 7.3 ควรให้ความสำคญักับทำเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวก  
 7.4 ควรจัดรายการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาลูกค้าใหม้ีความจงรักภักดีกับธุรกิจ และเลอืกที่จะมา
ใช้บริการเป็นลูกคา้ประจำ 
 7.5 ควรคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
การซ่อมรถยนต์ได้อย่างถูกต้องแมน่ยำ 
 7.6 ควรมุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงเวลา ส่งมอบรถได้ทันวันนัดรับรถ 
 7.7 ควรจัดตกแต่งบรรยากาศโดยรอบอู่ซ่อมรถยนต์ให้มีความสะอาด จัดพื้นท่ีรองรับผู้ใช้บริการไวเ้ปน็สัดส่วน 
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