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กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์
ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
Strategies to increase Distribution Channels By Expanding the Tire Service Center
in the Area of the District, Chaiyaphum, Chaiyaphum Province.
เชอร์รี่ เกียรติพนมแพ1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสรี3
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการ
ยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการ
จัดการ และด้านการเงิน ศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอ
ใกล้เคียง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน
ผลการศึก ษาพบว ่า การเพิ่ม ช่อ งทางการจัด จำหน่า ย โดยการขยายสาขาศูน ย์บ ริก ารยางรถยนต์
มีความเป็นไปได้ แต่ควรจะพิจาณาถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรายได้ของกิจการลดลงหรือคืนทุนช้ากว่าที่ประมาณ
การไว้ กลยุทธ์ด้านการตลาด ควรมีการกำหนดแบ่งส่วนตลาดและกลุ่มตลาดป้าหมายที่ชัดเจน กลยุทธ์ด้านเทคนิค ควรเลือก
ทำเลที่เหมาะสม อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพิ่มการบริการนอกสถานที่ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด กลยุทธ์ด้านการจัดการ ควรจัดให้มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอและมีการคัดเลือกพนักงานที่มี
ความตั้งใจในการทำงาน มีการจูงใจพนักงานด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการตามกฎหมาย และกลยุทธ์ด้านการเงิน ควรมีการ
วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคตและความสามารถคืนทุนได้ เพราะการขยายสาขาต้องใช้เงินลงทุนซึ่งถือ
เป็นต้นทุนที่สูงมาก โดยศูนย์บริการยางรถยนต์ ใช้เงินลงทุน 7,275,300.00 บาท โดยมีระยะคืนทุน 5 ปี 6 เดือน 25 วัน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,018,242.38 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับ ร้อยละ 4.43
คำสำคัญ : ศูนย์บริการยางรถยนต์ / กลยุทธ์/ ช่องทางการจัดจำหน่าย
Abstract
The objective of this study was to find the strategies of sale performance by opening new
branch in Khon San district, Chaiyaphom Province. The strategies consisted of marketing, management,
technical and financial management by collecting data from 400 users of personal car up to 7 seats and
personal pickup truck.
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The results: The results indicatesd that the opening new branch is possibility, and finds that the
company needs to define share of market and target group obviously for marketing strategy. Moreover,
the result in technical finds that appropriate location, near city area or on-site service, for management
strategy finds that adequate staffs, professional skill and welfare incentive are the keys for bussiness, and
the last finding; financial management indicates that income - expenditure forecasting and payback period
are important for firm. These financial finding confirm that the opening new branch of tires business cost
7,275,300 baht. And payback period in 5.5 years, Net Present Value for the firm is 1,018,242.38 baht and
Internal Rate of Return is 4.43%
Keywords : Tire Service Center / Strategies / Distribution Channels
บทนำ
รถยนต์ ถือเป็นพาหนะที่มีบทบาทสำคัญและ
จำเป็นต่อการดำเนินชีว ิตประจำวัน เพราะเป็นสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเดินทางของมนุษ ย์ จึงทำให้มนุษย์มี
ความต้องการรถยนต์เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับประเทศ
ไทยที่มีแนวโน้มต้องการรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ทำให้ป ริม าณการผลิต รถยนต์เพิ่ม ขึ้น จาก
0.36 ล้า นคัน ในปี 2540 เป็น 1.94 ล้า นคัน ในปี 2559
หรือ ขยายตัวร้อยละ 10.2 (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2560)
ซึ่งรถยนต์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเพื่อการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (อรณิช อนันต
โท, 2557)
ยางรถยนต์จัดเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อ
การขับเคลื่อนของรถยนต์ เพราะทำหน้าที่ในการรองรับ
ตารางที่ 1 ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางล้อ
ประเภท
หน่วย

น้ำหนัก ยึด เกาะถนน บังคับ ทิศ ทางในการขับ ขี่ รวมทั้ง
ช่วยลดแรงกระแทกและสั่นสะเทือนจากพื้นผิวถนน ทำให้
การขับขี่รถยนต์มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดย
ปกติจะมีระยะเวลาเปลี่ยนยางโดยเฉลี่ยทุกๆ 2-3 ปี หรือ
ประมาณ 50,000 กิโลเมตร (สยามมิชลินมาร์เก็ตติ้งแอน
เซลส์, 2546) ทั้งนี้ข ึ้น อยู่ก ับ ลัก ษณะการใช้งานและการ
บำรุงรักษา และเมื่อหมดอายุการใช้งานจะต้องเปลี่ยนเพื่อ
ทดแทน แต่ข ณะเดีย วกัน ก็พ บว่า ผู้ท ี่ซ ื้อ รถยนต์น ั่งส่ว น
บุคคลใหม่บางรายต้องการตกแต่งรถยนต์ให้สวยงามหรือ
ปรับเปลี่ยนยางเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จึงมี
ความต้องการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มเติม ส่งผล
ให้ตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตตามภาวะการ
ขยายตัวของตลาดรถยนต์ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ
เศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2559)

ปี พ.ศ. 2558

1. ยางนอกรถยนต์นั่ง/รถกระบะ
เส้น
4,751,365
2. ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร
เส้น
699,031
3. ยางนอกรถจักรยานยนต์
เส้น
4,135,955
4. ยางนอกอื่น ๆ
เส้น
7,740
5. ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร
เส้น
457,855
6. ยางในรถจักรยานยนต์
เส้น
6,459,444
7. ยางหล่อดอก
เส้น
20,817
ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2559)
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ปี พ.ศ. 2559
5,311,623
696,444
4,314,424
6,940
395,350
7,152,192
23,264

การเปลี่ยนแปลง
(%)
11.79
-0.37
4.32
-10.33
-13.65
10.72
11.75
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณการจำหน่าย
ผลิต ภัณ ฑ์ยางล้อ ในปี พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมปริม าณ
การจำหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ก ลุ่ม ยางล้อ มีก ารปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่ม ยางนอกรถยนต์น ั่ง/รถกระบะ ยางนอก
รถจักรยานยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์ และยางหล่อดอก
ที่ม ีก ารปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 11.79, 4.32, 10.72,
11.75 ตามลำดับ จากปี พ.ศ. 2559 เนื่อ งจากตลาด
รถยนต์ กลุ่ม กระบะและรถยนต์พ าณิช ย์ข ยายตัว ได้ด ี
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาร
ออมสิน , 2559) จากการขยายตัว ได้ด ีข องการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ทำให้ธุรกิจศูนย์บริการยางรถยนต์เป็น
ธุรกิจที่น่าลงทุน
ศูนย์บริการยางรถยนต์ เป็นธุรกิจที่ให้บริการ
รถยนต์แ บบครบวงจร ที่ใ ห้บ ริก ารเปลี่ย นและปะยาง
รถยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตลอดจนตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ซ่อม
เครื่องยนต์ และช่วงล่างเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูก ค้า (ชาติน ัก รบ ปัญ ญาสาร, 2557) ซึ่ง ศูน ย์บ ริก าร
รถยนต์หรือยางรถยนต์ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีท ี่ท ัน สมัย มีก ารบริห ารจัด การที่ด ี และมี
เครือ ข่า ยจำนวนมากส่ง ผลให้ก ารบริก ารยางรถยนต์ม ี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ำกว่าธุรกิจบริการ
ยางรถยนต์ร ูป แบบเก่า เป็น อย่า งมาก และในปัจ จุบ ัน
ศูนย์บริการยางรถยนต์ในไทยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและ
หลากหลายตราสินค้า ทั้งตราสินค้าไทยและต่างชาติ ที่มี
การเปิดสาขาให้บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศ และลูกค้าก็
มัก จะเลือ กใช้บ ริก ารมากกว่า ร้า นบริก ารยางรถยนต์
รูปแบบเก่า ทำให้ร้านบริการยางรถยนต์รูปแบบเก่าได้รับ

กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์ด้านการจัดการ
กลยุทธ์ด้านเทคนิค
กลยุทธ์ด้านการเงิน

ความนิยมจากลูกค้าลดลง และบางรายถึงขึ้นเลิกกิจการ
เนื่อ งจากไม่ส ามารถต่อ สู่ก ับ การแข่ง ขัน ทางธุร กิจ กับ
ศูนย์บริการรถยนต์สมัยใหม่ได้ (สุกฤตา เหลืองดี, 2557)
นอกจากนี้ผ ู้ป ระกอบธุร กิจ บริก ารยางรถยนต์ห รือ
ศูนย์บริการยางรถยนต์ ยังมีปัญ หาวิกฤติน้ำมันแพงและ
ปัญ หาการเมือ งไทยที่ข าดเสถีย รภาพ ทำให้ส ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัวอย่างมาก ดังนั้น
การลงทุนในช่วงนี้จึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน
การลงทุน (นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, 2552)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ด้วยผู้ศึกษา
จึง มีค วามสนใจศึก ษากลยุท ธ์ก ารเพิ่ม ช่อ งทางการจัด
จำหน่าย โดยการขยายสาขาศูน ย์บ ริการยางรถยนต์ ใน
เขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนขยายสาขาศูนย์บริการ
ยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดขอนแก่น
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ ศึก ษากลยุท ธ์ก ารเพิ่ม ช่อ งทางการจัด
จำหน่าย โดยการขยายสาขาศูน ย์บ ริการยางรถยนต์ ใน
เขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึก ษากลยุท ธ์ก ารเพิ่ม ช่อ งทางการจัด
จำหน่าย โดยการขยายสาขาศูน ย์บ ริการยางรถยนต์ ใน
เขตพื้น ที่อ ำเภอคอนสาร จัง หวัด ชัย ภูม ิ ครั้ง นี้ ผู้ศ ึก ษา
กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1

กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยาง
รถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

109

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วิธีดำเนินการศึกษา
การศึก ษากลยุท ธ์ก ารเพิ่ม ช่อ งทางการจัด
จำหน่าย โดยการขยายสาขาศูน ย์บ ริการยางรถยนต์ ใน
เขตพื้น ที่อ ำเภอคอนสาร จัง หว ัด ชัย ภูม ิ ครั้ง นี้ แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การความเป็นไป
ได้ด้านการตลาด กลยุทธ์การความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
กลยุทธ์การความเป็นไปได้ด้านการจัดการ และกลยุทธ์การ
ความเป็นไปได้ด้านการเงิน มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด
การศึก ษาคว ามเป็น ได้ด ้า นการตลาด
ประกอบด้วย
1.1 การศึกษาจากความต้องการใช้บริการ
ของลูก ค้า เป้า หมาย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษา คือ
แบบสอบถาม โดยต้อ งการคำถามเพื่อ ค้น หาข้อ มูล
รายละเอียดมีดังนี้
1.1.1 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บ ริโภค (6Ws1H) เพื่อ ตอบ คำถาม ดังนี้ 1) ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย 2) ผู้บริโภคซื้ออะไร 3) ทำไมผู้บริโภคจึง
ซื้อ 4) ใครมีส ่ว นร่ว มในการซื้อ 5) ผู้บ ริโ ภคซื้อ เมื่อ ใด
6) ผ ู้บ ริโ ภ ค ซ ื้อ ท ี่ใ ด แ ล ะ 7) ผ ู้บ ริโ ภ ค ซ ื้อ อ ย ่า งไร
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ซึ่งแบบสอบถามส่วนนี้มีคำถาม
จำนวน 10 ข้อ
1.1.2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก าร
ศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เพื่อตอบคำถาม ดังนี้
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยด้านราคา 3) ปัจจัยด้าน
ช่อ งทางการจัด จำหน่า ย 4) ปัจ จัย ด้า นการส่ง เสริม
ก ารต ล าด 5) ป ัจ จ ัย ด ้า น บ ุค ล าก ร 6) ป ัจ จ ัย ด ้า น
กระบวนการให้บ ริก าร และ7) ปัจ จัย ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการ
ยางรถยน ต์ใ น ระดับ ใด (Phillip Kotler, 2003) ซึ่ง
แบบสอบถามส่วนนี้มีคำถามจำนวน 24 ข้อ การศึกษาใน
ส่วนนี้ดำเนินการศึกษาโดยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
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คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย
1.2 การศึกษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อมองหาส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจที่ต้องการเข้ามา
ลงทุน ดังนี้
1.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
อุตสาหกรรม หรือ Five Forces Model ซึ่งมี 5 ปัจจัยที่
ต้องทำการวิเคราะห์ ได้แก่ ภัยคุกคามจากคู่แข่งเดิมที่มีอยู่
ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ ภัยคุกคามจากอำนาจการ
ต่อรองของผู้บริโภค ภัยคุกคามจากอำนาจการต่อรองของ
ซัพ พ ลายเออร์ และภัย คุก คามจากสิน ค้า ทดแทน
(Michael E.Porter, 2008)
1.2.2 การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ ม
ภายนอก ซึ่งมี 4 ปัจจัยที่ต้องทำการวิเคราะห์ ได้แก่ ปัจจัย
แวดล้อมทางด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางด้า นเทคโนโลยี และปัจ จัย แวดล้อ มทางสัง คมและ
วัฒนธรรม (อารีย์ แผ้วสกุลพนธ์, 2553)
1.2.3 การวิเคราะห์ถึงความสามารถของ
โครงการ (ศิว ฤทธิ์ พงศกรรัง ศิล ป์, 2555) แล้ว นำมา
กำหนดการดำเนินงานด้านการตลาดทั้ง 4 ด้าน เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ
การศึก ษาความเป็น ไปได้ท างด้า นการ
จัดการ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม จะพิจารณาถึงรูปแบบของหน่วย
ธุรกิจที่เหมาะสม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร จำนวน
บุคลากรและคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ แหล่งที่มา
ของบุคลากรและการจ่ายค่าตอบแทน
3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค
เป็นพิจารณาในเรื่องของทำเลที่ตั้งในการบริการ รูปแบบ
การจัดวางผังร้าน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
4. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
เป็นการจัดทำงบการเงินล่วงหน้า ได้แก่ งบกระแสเงินสด
งบดุล งบกำไรขาดทุน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
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ต่าง ๆ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
และระยะเวลาคืนทุน
ผลการศึกษา
1. ผลการศึก ษาพ ฤติก รรมและปัจ จัย
ทางด้านส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การ
ตัด สิน ใจเลือกใช้บ ริการศูน ย์บ ริการยางรถยนต์ในเขต
พื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอ
ใกล้เคียง
1.1 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญ ิง มีอ ายุร ะหว ่า ง 40-49 ปี มีก ารศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่ว นตัว /เจ้าของกิจการ
ลักษณะความเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองรถยนต์ ส่วนใหญ่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองเอง รถยนต์
ที่มักนำมาเข้ารับบริการ คือ รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ และปัจจุบัน
อาศัยอยู่ในอำเภอคอนสาร
1.2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเข้ารับบริการ
ในศูนย์บริการยางรถยนต์ ในเขตอำเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง พบว่า วัตถุประสงค์ใน
การเข้ารับบริการในศูนย์บริการยางรถยนต์ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือ การตรวจเช็คยางและเปลี่ยนยาง สื่อที่ทำให้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักศูนย์บริการยางรถยนต์มากที่สุด
คือ สื่อบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวหรือญาติ เพื่อนหรือ
คนรู้จักโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมักมีช่วงวันที่ไปใช้บริการ
ศูนย์บริการยางรถยนต์ ที่ไม่แน่นอน และตัดสินใจเลือกใช้
บริการ เพราะ เจ้าหน้าที่ขายประจำร้าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการประมาณ 3,501-4,500 บาท ต่อครั้ง และ
ในรอบปีท ี่ผ ่า นมาใช้บ ริก ารศูน ย์บ ริก ารยางรถยนต์
ประมาณ 4-5 ครั้ง เหตุผ ลหลัก ในการนำรถเข้า มา
ศูนย์บริการยางรถยนต์ คือ ค่าสินค้าหรือค่าบริการ ถูกกว่า
ที่อื่น และอัธยาศัยของพนักงานบริการ วิธีการชำระเงิน
เพื่อเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ คือ เงินสด โดย
ก่อ นการมาใช้บ ริก ารที่ศ ูน ย์บ ริก ารยางรถยนต์ล ูก ค้า
กลุ่มเป้าหมายมักจะเปรียบเทียบราคาสินค้าล่วงหน้าก่อน
เข้าใช้บริการ โดยลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้ยังไม่มีศูนย์บริการ
ยางรถยนต์ท ี่ใช้บ ริการเป็น ประจำ แต่จะเลือกใช้บ ริการ

ศูนย์บริการยางรถยนต์ที่อยู่ใกล้บ้าน/สถานที่ทำงาน และ
การสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าไม่ทำให้ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่ม นี้ ต้อ งการเป็น สมาชิก ศูน ย์บ ริก ารยางรถยนต์
นอกจากนี้ผ ลการศึก ษายัง พบว่า ลูก ค้า ร้อ ยละ 63.75
ต้องการใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ใหม่ในเขตพื้นที่
อำเภอคอนสาร
1.3 ปัจ จัย ทางด้า นส่ว นประสมทาง
การตลาดที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก าร
ศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจ
เลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตพื้นที่อำเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อยู่ใน
ระดับมาก ในด้านผลิตภัณ ฑ์ จะให้ความสำคัญ กับสินค้า
หรือบริการมีให้เลือกใช้บริการหลากหลาย คุณ ภาพของ
สินค้า (เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเครื่องล้อแม็กซ์) และสินค้า
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้เลือก ตามลำดับ ด้านราคา จะให้
ความสำคัญกับราคาสินค้าหรือบริการมีความเหมาะสม ทั้ง
ยังต่อรองราคาได้ ความหลากหลายของระดับราคาสินค้า
และบริก าร (อาทิ ยางเก่า มีร าคาเริ่ม ต้น ที่ 300-2,000
บาท และป้ายราคาแสดงอัตราค่าบริการชัดเจน ตามลำดับ
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จะให้ความสำคัญกับสถาน
ที่ต ั้ง ของศูน ย์บ ริก ารอยู่ใ กล้บ ้า นหรือ สถานที่ท ำงาน
เดินทางสะดวกรวดเร็ว การให้บริการนอกสถานที่ (อาทิ
ปะยาง เปลี่ยนยาง ฯลฯ) และการจัดหน้าร้านสวยงามและ
เด่น ชัด ตามลำดับ ด้า นการส่ง เสริม การตลาด จะให้
ความสำคัญกับการบริหารหลังขาย (รับประกันสินค้าและ
บริการ) การบริการก่อนขาย (การแนะนำ อธิบายสินค้า
ก่อนซื้อ) และการโฆษณาผ่านใบปลิว, Facebook, Line,
Website, IG ตามลำดับ ด้านบุคลากร จะให้ความสำคัญ
กับ พนัก งานมีค วามชำนาญงาน พนัก งานมีส ามารถให้
คำแนะนำและตอบข้อ ซัก ถามได้อ ย่า งชัด เจน และ
พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ตามลำดับ ด้านกระบวนการให้บริการ จะให้ความสำคัญ
กับ ขั้น ตอนการทำงานน่าเชื่อ ถือ รวดเร็ว การให้บ ริก าร
ตามลำดับ ก่อ นหลัง และกระบวนการและขั้น ตอนการ
ให้บริการชัดเจน ตามลำดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ จะ
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ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกิจการมีความ
ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก (อาทิ ห้องรับรองลูกค้า
เครื่อ งดื่ม ห้อ งน้ำ) ชื่อ เสีย งและภาพลัก ษณ์ท ี่น ่าเชื่อ ถือ
ตามลำดับ
2. กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์
ผลการว ิเ คราะห์ก ลยุท ธ์ก ารเพิ่ม ช่อ ง
ทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยาง
รถยนต์ ในเขตพื้น ที่อ ำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูม ิ ด้าน
การตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน
สรุปดังนี้
2.1 กลยุทธ์ด้านการตลาด พบว่า การ
ลงทุนขยายสาขาของศูนย์บริการยางรถยนต์เพิ่ม ในเขต
พื้น ที่อ ำเภอคอนสาร จัง หวัด ชัย ภูม ิ มีค วามเป็น ไปได้
เนื่อ งจากมีป ัจ จัย หนุน ที่ส ำคัญ จากนโยบายของรัฐ บาล
เกี่ยวกับการคืนภาษีของรถยนต์คันแรกและความนิยมด้าน
รถยนต์ของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเพราะรถยนต์
เป็นเสมือนปัจจัยห้า และเป็นสิ่งแสดงถึงความมีฐานะทาง
สังคมของผู้บ ริโภค ซึ่งส่งผลดีต่อศูน ย์บ ริการยางรถยนต์
เพราะกลุ่ม ลูก ค้ามีค วามต้อ งการเปลี่ย นยางและปะยาง
รถยนต์เ พิ่ม มากขึ้น ทำให้ค ว ามต้อ งการใช้บ ริก าร
ศูนย์บริการยางรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริการ

ยางรถยนต์ท ี่ม ีส ิน ค้าหลากหลาย ราคาสมเหตุส มผล มี
รายการส่ง เสริม การตลาดอย่า งต่อ เนื่อ ง จะทำให้
ศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะขยายสาขาเพิ่ม สามารถดำรง
อยู่ได้อย่างมั่นคง หากมีการกำหนดแบ่งส่วนตลาดและกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 1) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตัวแบ่ง ได้แก่ อำเภอน้ำหนาว
จัง หวัด เพชรบูร ณ์ อำเภอชุม แพ และอำเภอภูผ าม่า น
จังหวัดขอนแก่น (2) การกำหนดกลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย
คือ ผู้ป ระกอบการธุร กิจ ส่ว นตัว /เจ้า ของกิจ การ และ
เกษตรกร ที่ต้องการตรวจเช็คยางและเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่
มีอายุ ระหว่าง 40-49 ปี มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอ
ชุมแพ และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และ 3) การ
วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ
ในราคาย่อ มเยา (ดังภาพที่ 1) มีก ารจัด รายการส่งเสริม
การตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจกของแถม การลดราคา
สินค้า การจับ รางวัลชิงโชค คูป องส่วนลด มีบ ริการนอก
สถานที่ การรับประกันสินค้า การมีระบบสมาชิก และการ
โฆษณาผ่า นสื่อ ต่า ง ๆ เช่น ป้า ยโฆษณาขนาดใหญ่ สื่อ
โฆษณาเคลื่อนที่ วิทยุท้องถิ่น สิ่งพิมพ์ ใบปลิว จดหมายตรง
Facebook Line Website และ IG อย่างต่อเนื่อง

สินค้าหลากหลายสูง

ราคาสูง

ราคาต่ำ
สินค้าหลากหลายน้อย

ภาพที่ 1 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ร้าน ย.การช่าง
ร้านดาวรุ่งการยาง
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ดังนั้นกลยุทธ์ด้านการตลาด คือ การกำหนด
แบ่งส่วนตลาดและกลุ่มตลาดป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากมี
ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะ
เปิดใหม่ กว่าร้อยละ 63.75
2.2 กลยุทธ์ด้านเทคนิค พบว่า การลงทุน
เพิ่ม ช่อ งทางการจัด จำหน่าย โดยการลงทุน ขยายสาขา
ศูน ย์บ ริการยางรถยนต์เพิ่ม ในเขตพื้น ที่อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ต้องหาทำเลที่ตั้งให้อยู่ในแหล่งชุมชน ลูกค้า
มองเห็นร้านชัดเจน การคมนาคมสะดวก ส่วนขนาดของ
ศูนย์บริการยางรถยนต์ ต้องมีความสัมพันธ์กับตลาดและ
จำนวนรายการสิน ค้าที่จะขาย โดยแบ่งพื้น ที่ไว้เป็น ส่ว น
ห้อ งเครื่อ ง ส่ว นสำนัก งานส่ว นห้อ งน้ำ ส่ว นที่จ อดรถ
สำหรับลูกค้าและพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือการจัดหน้าร้าน
ที่สวยงาม ทันสมัย และด้วยที่ดินซึ่งเป็นของผู้ศึกษาเองที่
ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 12 (ขอนแก่น-หล่มสัก) มีบริเวณ
กว้า งขวาง ขนาด 2 ไร่ โดยมีม ูล ค่า ที่ด ิน ประมาณ
2,000,000 บาท ใกล้ต ลาดใหม่ค อนสาร และในบริเวณ
ใกล้เคียง ประกอบไปด้วย ร้านค้าปลีกอื่น ๆ โรงเรียน และ
บ้านเรือนผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของอำเภอคอน
สาร ทำให้เป็น ที่ผ ่า นไปมาของผู้ค นจำนวนมากและได้
ออกแบบอาคารออกเป็น 5 ส่ว น ได้แ ก่ ส่ว นพื้น ที่จ ัด
แสดงสินค้าและพื้นที่ขาย ส่วนสำนักงาน ส่วนห้องเครื่อง
ส่ว นห้องน้ำ และส่วนที่จอดรถสำหรับลูกค้า ซึ่งประมาณ
ราคาในการก่อ สร้างอาคาร เป็น เงิน จำนวน 3,800,000
บาท และได้ม ีก ารอุป กรณ์แ ละเครื่อ งมือ สำหรับ บริก าร
พร้อมทั้งจัดหาอุป กรณ์ในการจัดวางสิน ค้าและอุป กรณ์
สำนัก งาน โดยการสำรวจราคาจากท้อ งตลาด และได้
ประมาณอุป กรณ์แ ละเครื่อ งมือ สำหรับ บริก าร เป็น เงิน
จำน วน 1,069,500.00 บ าท อุป กรณ ์แ ละเครื่อ งใช้
สำนักงาน เป็นเงินจำนวน 195,800 บาท
ดังนั้นกลยุทธ์ด้านเทคนิค คือ การเลือกทำเลที่
เหมาะสม อยู่ใกล้แ หล่งชุม ชนและกลุ่ม ลูก ค้า เป้าหมาย
หรือเพิ่มการบริการนอกสถานที่ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ในด้านอาคารสถานที่
ควรมีก ารออกแบบให้ม ีค วามทัน สมัย มีอ ุป กรณ์แ ละ
เครื่องมือสำหรับบริการ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
ที่ครบครัน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดการ พบว่า องค์กร
ที่ข นาดเล็ก จะมีโ ครงสร้า งในการบริห ารจัด การที่ไ ม่
ซับ ซ้อ นและง่ายต่อ การบริห ารจัด การซึ่งจะประกอบไป
ด้ว ย ผู้จ ัด การ 1 คน พนัก งานจัด ซื้อ และบัญ ชี 1 คน
พนักงานขาย 1 คน พนักงานผลิตและติดตั้ง 3 คน รวม
พนัก งาน 6 คน การสั่ง ซื้อ สิน ค้า คว รทำการสั่ง ซื้อ ใน
ปริมาณที่ประหยัดที่สุด และมีการทำบัญชีอย่างง่าย เช่น
บัญชีบันทึกรายรับ - รายจ่าย งบกำไรขาดทุนและงบดุล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ทำให้กิจการมีสถานะ
ที่มั่นคงและมีผลกำไรได้ตามที่คาดหวัง
ดังนั้นกลยุทธ์ด้านการจัดการ คือ การจัดให้มี
จำนวนพนักงานที่เพียงพอและมีการคัดเลือกพนักงานที่มี
ความตั้ง ใจในการทำงาน มีก ารจูง ใจพนัก งานด้ว ย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการตามกฎหมาย
2.4 กลยุทธ์ด้านทางการเงิน พบว่า การ
ลงทุน ครั้ง แรกของศูน ย์บ ริก ารยางรถยนต์ม ีม ูล ค่า รวม
ทั้ง สิ้น 7,275,300.00 บาท เป็น ทุน ส่ว นของเจ้า ของ
ทั้ง หมด ผลจากการวิเ คราะห์ก ารดำเนิน งานของ
ศูนย์บริการยางรถยนต์สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา
5 ปี 9 เดือ น 21 วัน มูล ค่า ปัจ จุบ ัน สุท ธิ (NPV) เท่า กับ
1,594,513.76 บาท และมีอ ัต ราผลตอบแทนที่แ ท้จ ริง
เท่ากับ ร้อยละ 3.06 ทำให้การลงทุนเพิ่มช่องทางการจัด
จำหน่าย โดยการขยายสาขาศูน ย์บ ริการยางรถยนต์ ใน
เขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความเป็นไปได้
แต่ก ็ค วรจะพิจ าณา ถึงความเสี่ย งทางด้านเศรษฐกิจ ที่
ส่งผลต่อรายได้ของศูนย์บริการยางรถยนต์ลดลงหรือทำให้
ระยะเวลาการคืนทุนช้ากว่าที่ประมาณการไว้
ดังนั้น กลยุท ธ์ด ้านการเงิน คือ การวิเคราะห์
เพ ื่อ พ ยากรณ ์ร ายรับ และรายจ่า ยใน อน าคตและ
ความสามารถคืนทุนได้ เพราะการขยายสาขาต้องใช้เงิน
ลงทุนซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงมาก และมีระยะเวลาการคืน
ทุนค่อนข้างยาวนาน โดยศูนย์บ ริการยางรถยนต์ ใช้เงิน
ลงทุน 7,275,300.00 บาท โดยมีร ะยะคืน ทุน 5 ปี 6
เด ือ น 2 5 ว ัน ม ูล ค ่า ป ัจ จ ุบ ัน ส ุท ธ ิ (NPV) เท ่า ก ับ
1,018,242.38 บาท และมีอ ัต ราผลตอบแทนที่แ ท้จ ริง
เท่ากับ ร้อยละ 4.43
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ผ ล จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า ก ล ย ุท ธ ์ก า ร เพ ิ่ม
ช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการ
ยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้
ศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะบางประการเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการนำไปเป็น
แนวทางในการลงทุนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการ
ขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ ดังนี้
1. การขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์
ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความน่าสนใจ
เนื่อ งจากมูล ค่า ปัจ จุบ ัน สุท ธิ อัต ราผลตอบแทนจาก
โครงการ อัต ราตอบแทนทางบัญ ชี ที่เป็น ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน ผู้ที่สนใจลงทุนในโครงการดังกล่าวสามารถลงทุน
ได้ในสถานการณ์ป กติ แต่ควรเปรียบเทียบผลตอบแทน
ของโครงการอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน แต่หาก
ต้องการผลตอบแทนระยะยาวโครงการนี้เหมาะและน่า
ลงทุนและเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุน
2. การขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์
ในเขตพื้น ที่อ ำเภอคอนสาร จัง หว ัด ชัย ภูม ิผ ู้บ ริห าร
จำเป็น ต้อ งคำนึงถึงสิน ทรัพ ย์ข องตนเองเป็น สำคัญ การ
จัดตั้งสาขาใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัยใหม่หรือแบบดั้งเดิม
ย่อ มต้อ งใช้เงิน ลงทุน ซึ่ง ถือ เป็น ต้น ทุน ที่ส ูง มาก ดัง นั้น
ผู้บ ริห ารควรพิจ ารณาเลือ กทำเลที่เหมาะสม เพื่อ ที่จ ะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด หรืออาจ
ใช้ก ลยุท ธ์ก ารเพิ่ม การบริก ารนอกสถานที่ จะทำให้
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้บริการของลูกค้า
ในแต่ล ะวัน ได้ เมื่อ เห็น ว่า ความต้อ งการใช้บ ริก ารของ
ศูนย์บริการยางรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ผู้บริหารควรพิจารณา
ขยายสาขาและประมาณการให้บ ริก ารเบื้อ ต้น ที่ท ำเล
ดังกล่าว เพื่อ ที่จ ะได้ท ราบความเป็น ได้ในการลงทุน ซึ่ง
ค ่า ใช้จ ่า ยท ี่เ กิด ขึ้น อาจส่ง ผลต ่อ การท ำก าไรขอ ง
ศูนย์บริการยางรถยนต์ในช่วงแรก แต่ถ้าการดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการยางรถยนต์ก็จะ
เป็น แหล่ง ที่ส ร้า งรายได้ใ ห้แ ก่เจ้า ของธุร กิจ และทำให้
ส ิน ท รัพ ย ์ข อ งศ ูน ย ์บ ริก ารย างรถ ย น ต ์เ พ ิ่ม ส ูง ข ึ้น
ในอนาคต

114

3. การขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์
ล้ว นมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง และการเปิด
สาขาใหม่ล้วนต้องมีเป้าจำนวนผู้ใช้บริการ และจำนวนเงิน
ที่ใช้บริการ เพื่อที่จะนำมาใช้คำนวณประมาณการธุรกิจ
ซึ่งจะแสดงให้เห็น ถึงจุดคุ้มทุน คืน ทุน ค่าใช่จ่าย รายได้
และผลกำไรในอนาคต สาขาถือเป็นแหล่งที่สร้างรายได้
ให้แก่ศูนย์บริการยางรถยนต์ ปริมาณจำนวนผู้ใช้บริการ
แ ล ะ จ ำ น ว น เงิน ท ี่ใ ช ้บ ร ิก า ร ต ่อ ส า ข า เป ็น ต ัว ว ัด
ความสามารถในการแข่งขัน ของศูน ย์บ ริการยางรถยนต์
และความต้องการใช้บริการของศูนย์บริการยางรถยนต์นั้น
ๆ หากมีก ารขยายสาขา ผู้บ ริห ารควรพิจ ารณาจำนวน
ผู้ใช้บริการ และจำนวนเงินที่ใช้บริการของศูนย์บริการยาง
รถยนต์ (รวมทั้งของศูนย์บริการยางรถยนต์หรือร้านคู่แข่ง)
เพื่อดูแนวโน้มและความเป็นไปได้ในการแย่งชิงส่ว นแบ่ง
การตลาด ซึ่ง จะทำให้ฐ านลูก ค้า ของศูน ย์บ ริก ารยาง
รถยนต์กว้างขึ้น ส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการลงทุนและ
ผลประกอบการของศูนย์บริการยางรถยนต์ที่สูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อ เพิ่ม ยอดขายของสาขาศูน ย์บ ริก ารยาง
รถยนต์ท ี่เปิด ใหม่ ในเขตพื้น ที่อ ำเภอคอนสาร จัง หวัด
ชัยภูมิ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางเพิ่มยอดขายของ
สาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เปิดใหม่ ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด
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