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บทคัดย่อ 
 

   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิน าเข้าสินค้าอะไหล่
รถยนต์มือสองจังหวัดสมุทรปราการ วตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) 
ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ และ 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจ และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ   

ผลการวิจยั ทางผูว้ิจยัได้วางแผนความตอ้งการทางการตลาด โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มช่างซ่อมรถยนต ์และ กลุ่มช่างซ่อมอู่รถยนต ์ทางบริษทั จ าหน่ายสินคา้ทุกระดบัเกรด เพื่อให้
ลูกคา้ ไดส้ัมผสัคุณค่าของการใชง้านของสินคา้ท่ีดี ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการทางธุรกิจโดยการสร้างแบรนด์สินคา้
ให้เป็นท่ีรู้จกั ผา่นช่องทางออนไลน์ การฝึกและอบรมพนกังาน เพื่อให้มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกคา้เป็นอย่างดี ในส่วนของยอดขายมีการคาดการณ์มาจากขอ้มูลการขาย และคาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มข้ึนประมาณ 10 % ทุก ๆ ปี เฉล่ียยอดขายปีแรกเท่ากบั 3,216,500 บาท กลยุทธ์ดา้นการจดัการการเงินมี
การก าหนดนโยบายเงินสดส ารองไม่ต ่ากว่า 5,000,000 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินส าหรับเหตุ
ฉุกเฉิน นโยบายการให้เครดิตกบัลูกคา้เป็นเวลา 30 วนั และบริษทัมีการเพิ่มเงินกูเ้พื่อท าให้บริษทัมีสภาพ
คล่อง ในการสั่งซ้ือสินคา้ และโครงสร้างพื้นฐานของบริษทั ซ่ึงการกูเ้งินนั้นใชสิ้นทรัพย ์คือท่ีดินท่ีมีมูลค่า 4 
ล้านบาท โดยระยะเวลาการกู ้10 ปี ในส่วนกลยุทธ์ด้านการตลาดทางบริษทัได้ใช้ กลยุทธ์การเจาะตลาด 
(Market Penetration Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเน้นการเติบโตโดยการมุ่งเจาะตลาดในฐานลูกคา้เดิม กลยุทธ์
การพฒันาตลาด (Market Development Strategy) โดยเปิดช่องทางการจ าหน่ายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น 
Facebook และ  Instragram เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายข้ึน กลยุทธ์การพฒันาผลิตภัณฑ์  
(Product Development Strategy) โดยการน าสินคา้เดิม (อะไหล่มือสอง) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพแข็งแรง
ทนทานแต่ไม่น่าซ้ือเน่ืองจากไม่สะอาดมาท าความสะอาด น ากลบัมาใชใ้หม่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการคา้ 
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ABSTRACT 
 

Demand and operation of the business of importing used car spare parts in Samut Prakan 
ProvinceThe research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 
4) strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive as well as 
the information related to business operations  

Results show that the researcher has planned the marketing needs. The target customers are 
divided into 2 groups, namely, a group of auto mechanics and a group of auto repair technicians. The 
company sells products of all grades. to provide customers Experience the value of using a good product. 
What to do business by building a brand to be known through online channels Training and training of 
employees To provide quality and efficiency in serving customers as well As for sales, forecasts are based 
on sales data. and is expected to increase by about 10% every year, with average sales for the first year equal 
to 3,216,500 baht The credit policy to customers is 30 days and the company has increased the loan to make 
the company liquidity. in order and the company's infrastructure which the loan is based on assets is a land 
worth 4 million baht with a ten-year loan term. Market Penetration Strategy is a strategy that focuses on 
growth by focusing on the market in the existing customer base. Market Development Strategy by opening 
sales channels through social networks such as Facebook and Instragram to make it easier for customers to 
reach the store. Product Development Strategy by bringing original products (Second-hand spare parts), 
which is a quality product, durable, but not worth buying because it is not clean to clean. recycled to increase 
commercial value 

 
Keywords : operational needs, import business of used car parts , product development strategies, 
market penetration strategies 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
รถทุกคนัตอ้งการการซ่อมแซมไม่ช้าก็เร็ว ยิ่งรถอายุมาก ยิ่งตอ้งใช้เงินลงทุนมาก และในขณะท่ี

จ านวนยานพาหนะบนถนนของเราเพิ่มข้ึนทุกปี ความตอ้งการส่วนประกอบก็เพิ่มมากข้ึน ธุรกิจอะไหล่
รถยนตห์ากจดัอยา่งเหมาะสมจะเป็นแหล่งรายไดท่ี้มัน่คงนอกจากอะไหล่แลว้ บริษทัฯ ยงัสามารถจดัหาและ
จ าหน่ายวสัดุส้ินเปลืองได้อีกดว้ย ไดแ้ก่ น ้ ามนัเคร่ือง ไส้กรอง อุปกรณ์เสริมรถยนต์ และอ่ืนๆ เม่ือสร้าง
ธุรกิจของคุณเอง คุณต้องให้ความส าคญักับภูมิภาคท่ีคุณวางแผนจะเปิดบริษทับางทีอะไหล่อาจเป็นท่ี
ตอ้งการอยา่งมาก ไม่เพียงแต่ส าหรับรถยนตน์ัง่เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงรถบรรทุก รถโดยสาร หรือเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรด้วย การลงนามในสัญญาจดัหาสินค้าให้กับ บริษทั รถยนต์ใด ๆ จะช่วยได้มาก ในกรณีน้ี 
เปอร์เซ็นตข์องความน่าจะเป็นของผลส าเร็จของคดีจะเพิ่มข้ึนหลายเท่า 

ในอนาคตขา้งหน้า ระบบการผลิตอะไหล่และช้ินส่วนรถยนต์ของไทย จะยงัคงสามารถเติบโต
ต่อไปไดอี้กเป็นอยา่งมาก จากการคาดการณ์ปริมาณของการใชร้ถยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีช้ินส่วนของ
รถจกัรยานยนต ์ก็จะเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีขยายตวัไดดี้เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอานิสงส์ท่ีท าใหธุ้รกิจเหล่าน้ีสามารถ
กา้วเดินต่อไปไดอ้ย่างมัน่คง อาจจะตอ้งขอบคุณตลาดรถยนต์ในประเทศท่ีมีการพฒันาจนฟ้ืนตวักลบัคืน
ข้ึนมาอีกคร้ังได ้

เม่ือการเพิ่มข้ึนของตลาดรถยนต์ ซ่ึงท าให้เกิดความสัมพนัธ์กนัของยอดขายช้ินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนไป
พร้อมๆ กนั การเติบโตของธุรกิจผลิตและน าเขา้อะไหล่ทดแทน มีแนวโนม้จะเพิ่มปริมาณมากข้ึน สังเกตได้
จากการใชย้านพาหนะ ไม่วา่จะเป็นรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท่ี์มากข้ึนกวา่แต่ก่อน และยงัไม่มีทีท่าวา่ผูค้น
จะลดความตอ้งการปัจจยัเหล่าน้ีน้อยลงแต่อย่างใด บวกกบัโอกาสทางธุรกิจเอกชนท่ีมีก าลงัในการจ่าย ยิ่ง
ช่วยเสริมทพัใหธุ้รกิจน้ีด าเนินหนา้ต่อไปได ้อุปกรณ์ท่ีเหล่าน้ีจะเร่ิมมีประโยชน์กบัรถยนตท่ี์มีอายกุารใชง้าน
ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป อะไหล่ต่างๆ จะเร่ิมเส่ือมสภาพและค่อนขา้งเก่า เป็นปัญหาท่ีผูใ้ช้รถยนต์ตอ้งแบกรับใน
ส่วนของค่าซ่อมบ ารุง การดูแลรักษา และการใชง้านท่ีจ ากดัมากข้ึน แต่เน่ืองจากความปลอดภยัในการขบัข่ี
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และทุกคนต่างตระหนกัดีวา่ อยา่งไรเสียก็ตอ้งยอมควกักระเป๋าจ่ายตอนน้ี ดีกวา่เสียนอ้ย
เสียยากในภายหลงั อะไหล่ทดแทนจึงเขา้มามีบทบาทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เพื่อทดแทนในส่วนท่ีสึกหรอ
หรือเสียหายจนไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้เป็นผลใหอ้ะไหล่ เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจน าเขา้สินคา้
อะไหล่รถยนตมื์อสอง เพื่อศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีใชปั้จจุบนัเพื่อน ามาปรับเขา้กบัธุรกิจของผูว้ิจยัท่ีท า
ธุรกิจดา้นขายอะไหล่รถมือสองออนไลน์ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย (Research Objectives) 
  1.เพื่อศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจน าเขา้สินคา้อะไหล่รถยนต์มือสองและ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกช้ือสินคา้อะไหล่รถยนตมื์อสอง   
 2.เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน
ธุรกิจน าเขา้สินคา้อะไหล่รถยนตมื์อสอง   
 3.เพื่อศึกษาแผนธุรกิจน าเขา้สินคา้อะไหล่รถยนต์มือสอง ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้
ปัจจุบนัเพื่อน ามาปรับเขา้กบัธุรกิจของผูว้จิยัท่ีท  าธุรกิจดา้นน าเขา้สินคา้อะไหล่รถยนตมื์อสอง   
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 กลยทุธ์การตลาดท่ีน ามาใชใ้นธุรกิจ คือ 
 1. นวตักรรมท่ีน ามาใชก้บัผลิตภณัฑ/์บริการ บริษทัมีการนาเอาคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรม 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมเก่ียวกบังานจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์โดยตรง มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัระบบสต๊อก
สินคา้ การจ าหน่ายสินคา้ และใหบ้ริการลูกคา้  
 2. การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภณัฑ์/บริการ  สินค้าและการบริการเป็นปัจจยัหลักของธุรกิจ
จ าหน่ายช้ินส่วนอะไหล่รถยนต ์ดงันั้น บริษทัไดมี้นโยบายในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั คือเนน้หนกัใน
เร่ืองคุณภาพสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน สินคา้มีการรับประกนัทุกช้ิน การบริการท่ีประทบัใจ  
 3. แนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์/บริการ  ทาง บริษทั มีการหาขอ้มูลเก่ียวกบัรุ่นรถยนต์ท่ี
ออกมาใหม่จากค่ายผูผ้ลิตรถยนตอ์ยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และ หาขอ้มูลจากลูกคา้ในกลุ่มช่างซ่อมรถยนตเ์ป็นอนัดบั
แรก เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าช้ินส่วนอะไหล่ชนิดใดมีการช ารุดบ่อย เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมในการเก็บส
ต๊อกสินคา้ชนิดนั้น และมีการอบรมพนกังานเพื่อให้สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ใหม่กบัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  
 4. การตั้งราคา ก่อนท่ีจะตั้งราคาสินคา้นั้น เราตอ้งรู้ตน้ทุนธุรกิจของตวัเองให้ครบไม่ตกหล่น 
เพราะเราต่างก็รู้ดีวา่ก าไรเกิดจากรายไดท่ี้เหลือหลงัหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ หากลืมน าตน้ทุนตวัใดตวัหน่ึงมาคิด 
เราอาจวางแผนการขายผดิพลาดจนธุรกิจขาดทุน ส าหรับการตั้งราคานั้นเรามกัจะมีพื้นฐานมาจากตน้ทุนของ
ธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการตอ้งตั้งราคาให้สามารถ แข่งขนัไดบ้นพื้นฐานความสมดุลระหว่างความพึงพอใจ
ของผูซ้ื้อและผูข้าย 
 5. การบริหารช่องทางการจ าหน่าย บริษทั มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ คือ จ าหน่ายท่ี บริษทั 
โดยตรง และ จ าหน่ายผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Line, เวบ็ Kaidee  
ภาพรวมพิธีการน าเขา้  
 1. การโอนถ่าย หรือยื่นขอ้มูลใบขนสินคา้ ในขั้นตอนแรก ผูท่ี้น าสินคา้เขา้จะตอ้งบนัทึกขอ้มูล
บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ของทุกๆ รายการเขา้ไปในผ่านทางระบบ Service Counter ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะ



 

 
 

แปลงขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ให้เป็นขอ้มูลใบขนสินคา้ให้อตัโนมติั โดยผูน้ าสินคา้เขา้นั้นสามารถใชเ้อกสาร
ใบขนส่งสินคา้ท่ีถูกแปลงขอ้มูลมาน าส่งทางกรมศุลกากรผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทนัทีจากนั้นเม่ือกรม
ศุลกากรไดรั้บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ก็จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลในเบ้ืองตน้ในใบขนส่งสินคา้ เพื่อดูวา่ ช่ือ
และท่ีอยู่ของผูน้ าเขา้ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี พิกดัอตัราศุลกากร และราคาของสินคา้นั้นมีความถูกตอ้ง
หรือไม่ ถา้หากมีการพบวา่ขอ้มูลท่ีเรากรอกไปนั้นยงัมีขอ้ผิดพลาด ทางกรมศุลกากรก็จะแจง้ขอ้มูลเหล่านั้น
กลบัมาเพื่อใหเ้ราไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งเพื่อส่งไปใหก้บัทางกรมศุลกากรใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงเม่ือพบวา่ขอ้มูลของเรา
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ กรมศุลกากรจะออกใบเลขท่ีขนสินคา้ขาเขา้ใหก้บัผูย้ืน่ 
 2. การตรวจสอบพิสูจน์ขอ้มูลอยา่งละเอียด ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการตรวจสอบเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี
กรมศุลกากรก าหนดไวอ้ยา่งละเอียด โดยดูจากขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ียื่นให้กบักรมศุลกากร 
ซ่ึงในขั้นตอนน้ีสินคา้จะถูกแยกเป็น 2 ประเภท คือ  
  2.1 ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สามารถน าใบขน
สินคา้ขาเขา้ไปช าระภาษีอากร และวางประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถเลือกช าระไดท่ี้กรมศุลกากร ช าระ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจะช าระท่ีธนาคารก็ได ้ 
  2.2 ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) จะตอ้งน า ใบขนสินคา้
ไปติดต่อกบัหน่วยงานประเมินอากรของท่าท่ีน าเขา้สินคา้นั้น ๆ  
 3. การตรวจและการปล่อยสินคา้ หลงัเสร็จส้ินขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย สถานะการ
ปล่อยสินคา้จะถูกส่งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปท่ีท่าเรือ เม่ือผา่นการช าระภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ 
ขอ้มูลของสินคา้จะถูกตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งละเอียดอีกคร้ัง พร้อมทั้งผา่นการเปิดตรวจ หรือยกเวน้
การตรวจ ถา้หากใบขนสินคา้นั้นไดรั้บการยกเวน้ โดยหลงัจากผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ สถานะการ
ปล่อยสินคา้จะถูกส่งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปท่ีท่าเรือท่ีไดก้ าหนดไว ้และสามารถน าเขา้สินคา้ได 
การวางแผนกลยทุธ์ในอุตสาหกรรม 
 1. กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เนน้การเติบโตโดยการมุ่งเจาะตลาดใน
ฐานลูกคา้เดิมโดยเพิ่มยอดขายหรือปริมาณการสั่งซ้ือของสินคา้ประเภทท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเช่น เฟือง
ทา้ย เพลาก าลงั เป็นตน้ โดยจดัแคมเปญการให้ราคาพิเศษกบักลุ่มลูกคา้เก่าและกลุ่มช่างซ่อมรถท่ีซ้ือสินคา้
จากร้านเป็นประจ าเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี รวมถึงสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัสินคา้เช่นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้วา่เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี เป็นสินคา้น าเขา้ซ่ึงมีความแข็งแรงทนทานกวา่สินคา้ลอกเลียนแบบ 
การรับประกนัสินคา้ซ่ึงจะท าให้ผูซ้ื้อเกิดความไวว้างใจและตดัสินใจเลือกซ้ือไดง่้ายข้ึน เกิดการบอกต่อปาก
ต่อปาก การเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถ โดยจะมีการให้ราคาพิเศษหากมีการสั่งซ้ือ
จ านวนมาก หรือซ้ือซ ้ า 
 2. กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development Strategy) เน้นการเปิดช่องทางการจ าหน่าย
ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook และ Instragram เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายข้ึน ลด



 

 
 

อุปสรรคหรือขอ้จ ากดัในเร่ืองของการเดินทาง ท าการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางร้านคา้ออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อเป็นการกระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ 
 3. กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development Strategy) โดยการน าสินคา้เดิม (อะไหล่
มือสอง) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพแขง็แรงทนทานแต่ไม่น่าซ้ือเน่ืองจากไม่สะอาดมาท าความสะอาด และท า
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านมากท่ีสุดซ่ึงจะท าใหสิ้นคา้เดิมดูสวยงามน่าซ้ือ  
ขั้นตอนการด าเนินงานของบริษทั เร่ิมจากการซ้ือของจากประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือแบบ Pre-
order มีการสั่งซ้ือไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์หรือสั่งซ้ือผา่นผูข้ายในประเทศไทยท่ีรับ Pre-order จากต่างประเทศ 
อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
    1. รู้จกัผูผ้ลิตและแหล่งในการซ้ือสินคา้ เช่นผูผ้ลิตรายใดเชียวชาญช้ินส่วนยานยนตป์ระเภทใด 
    2. เขา้ใจเร่ืองการจดัส่ง  จะขอแยกเวบ็สั่งของออนไลน์ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ ท่ีไดพู้ดถึงไป ดงัน้ี 

• กลุ่มเว็บท่ีจดัส่งถึงประเทศไทย ปกติถ้าหากเป็นเว็บซ้ือ-ขายสากล เช่น Amazon Japan, 
Rakuten จะมีบริการจดัส่งประเทศไทยให้อยู่แลว้ แต่ขอ้ควรระวงัส าหรับคนท่ีช้อปราคา
รวมค่าส่งเกิน 1,500 บาท จะมีค่าภาษี 

• กลุ่มเวบ็ท่ีจดัส่งประเทศไทย ส าหรับกรณีท่ีเวบ็ไหนไม่จดัส่งภายนอกประเทศ แนะน าวา่
ให้ติดต่อกบัชิปป้ิงท่ีให้บริการส่งสินคา้ จากนั้นให้ใช้ท่ีอยู่โกดงัชิปป้ิงในประเทศญ่ีปุ่น
เพื่อใหท้  าการส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีดงักล่าว แลว้ชิปป้ิงจะด าเนินการส่งมาใหถึ้งมือผูซ้ื้อใน
เมืองไทยอีกต่อ ซ่ึงขอ้ดีของการจดัส่งผา่นชิปป้ิงคือ บางผูใ้ห้บริการจะคิดราคาค่าขนส่งจะ
รวมภาษีน าเขา้เอาไวห้มดแลว้ ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อลดตน้ทุนเร่ืองภาษีน าเขา้
เช่นกนั บริษทัช้ิปป้ิง รับน าเขา้สินคา้จากญ่ีปุ่น มีดงัต่อไปน้ี 
- Yamatobid เป็นหน่ึงในวิธีท่ีดีท่ีสุดในการประหยดัเงินในการน าเข้าสินค้าจากญ่ีปุ่น 

ภาษีถูกๆ บริษทัยกัษใ์หญ่!! มนัเคยใชเ้วลานานมากในการไดรั้บแพค็เกจ แต่เม่ือเร็ว ๆ น้ี
มนัไดรั้บการปรับปรุงและโดยพื้นฐานแลว้ - คุณไดส่ิ้งท่ีคุณจ่ายไป หากคุณซ้ือราคาถูก
อยา่คาดหวงัท่ียอดเยีย่ม ถา้คุณจ่ายมากกวา่ปกติ คุณจะไดส่ิ้งท่ีคุณสั่ง 

- Nonbiri88 เป็นบริษทัรับน าเขา้สินคา้จากญ่ีปุ่นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ให้ความสนใจกบัความ
คิดเห็นของผูซ้ื้อและเตรียมพร้อมส าหรับเวลาจดัส่งท่ียาวนานจากประเทศญ่ีปุ่นและคุณ
จะไม่ผิดหวงั เราเป็นลูกคา้มาหลายปีแลว้ท่ีซ้ือกีตาร์เบสแบบก าหนดเองไปจนถึงถุงเทา้
การซ้ือคร้ังล่าสุดของเราคือรีโมต IR สากลท่ีใช้งานได้กับ Google Assistant ท าให้
สามารถควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ทีวี และซาวด์บาร์ดว้ยเสียงไดใ้นราคาประมาณ 450 
บาท รวมค่าเคเบิลและเคลียร์ภาษี น่ีคือบริษทัชิปป้ิงญ่ีปุ่นแนะน า 

    3. เขา้ใจวธีิสั่งซ้ือสินคา้ญ่ีปุ่น  วธีิสั่งของจากญ่ีปุ่น ผา่นเวบ็ท่ีแนะน ามาวา่ขั้นตอนคร่าว ๆ ท าอยา่งไรบา้ง 
• Amazon Japan  เว็บน้ีมีภาษาอังกฤษให้เลือกจึงเข้าใจได้ง่าย ท าการสมัครสมาชิกให้

เรียบร้อย เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการใส่ตะกร้า เม่ือไดสิ้นคา้ครบตามตอ้งการให้เลือก Shipping 



 

 
 

& Payment ใส่ขอ้มูลปลายทางท่ีตอ้งการจดัส่งให้เรียบร้อย ช าระเงิน เท่าน้ีก็รอรับสินคา้ได้
เลย 

• Yahoo Auction Japan เวบ็ประมูลมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ประมูลสินคา้ท่ีตอ้งการ เม่ือชนะการ
ประมูล ติดต่อกบัทางชิปป้ิงท่ีมีบริการจดัส่งสินคา้จากญ่ีปุ่นมาไทยให้เรียบร้อย ซ่ึงแต่ละ
เจา้ก็จะมีวิธีให้บริการต่างกนั เช่น ก็อปป้ีลิงคสิ์นคา้ท่ีตอ้งการประมูลชนะให้กบัเจา้หน้าท่ี 
ระบุท่ีอยูเ่มืองไทย ก็จะคิดราคาค่าใชจ่้ายมาให้ หรือบางเจา้ให้น าเอาท่ีอยูโ่กดงัในญ่ีปุ่นไป
กรอกกับทางเว็บโดยตรง เป็นต้น (แนะน าว่าควรติดต่อล่วงหน้ากับชิปป้ิงก่อนเร่ิมตน้
ประมูล เพื่อรู้ขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งของผูใ้หบ้ริการนั้น ๆ) 

เม่ือสินคา้มาถึงประเทศไทย ผูน้ าเขา้ตอ้งยื่นใบขนสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการ
น าเขา้กบัเจา้หน้าท่ีศุลกากร ณ ท่าท่ีน าเขา้ การส่งมอบสินคา้ท่ีน าเขา้จะไดรั้บการอนุญาตจาก
เจา้หน้าท่ีศุลกากรหลงัจากสินคา้ มาถึงท่าและไดช้ าระภาษีอากรเรียบร้อยแลว้ ผูน้ าเขา้มีควา
รับผดิชอบในการเตรียมสินคา้เพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินคา้ออกจากอารักขาของศุลกากร 
นอกจากน้ีในบางกรณีผูน้ าเขา้ยงัตอ้งขอใบอนุญาตในการน าเขา้ส าหรับสินคา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ประเภทสินคา้ สินคา้บางรายการตอ้งไดรั้บการอนุญาตให้น าเขา้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
การน าเขา้สินคา้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวจิยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัหัวขอ้วิจยัความตอ้งการ
และการด าเนินงานธุรกิจน าเขา้สินคา้อะไหล่รถยนตมื์อสอง  โดยแบบสอบถามไดส้ร้างจากความหมายและ
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยแบ่งเน้ือหาและโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 
ส่วนท่ี  3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 

ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัได้ก าหนดการเลือกตวัอย่าง คือ ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้อะไหล่รถยนต์มือสอง จ านวน 70 
ร้านคา้ ช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2565 ถึง  30 ตุลาคม  พ.ศ. 2565  
รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 วนั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวางแผนและปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  



 

 
 

1. น าแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ท่ีผา่นความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในส่ือ
สังคมออนไลน์  

2. แจกแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือ จากลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีสุ่มเลือกมาจ านวน 70 ร้านคา้  
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้ความท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งไดก้รอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม 
4. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย สรุปผลเป็นค่าเฉล่ีย และอตัรา

ร้อยละ  ใชก้ารพรรณนาเพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ใช้หลกัการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  จะเน้นการบรรยายคุณสมบติั
ของกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมาได ้โดยขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน้ี จะตอ้งเป็นไปตาม
กรอบแนวความคิดของงานวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งสามารถตอบค าถาม หรือประเด็นปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยัซ่ึงไดแ้ก่ 

1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) กราฟและ
แผนภูมิรูปภาพ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองในกลุ่มสังคมออนไลน์ใชส้ถิติร้อย
ละ (Percentage) กราฟและแผนภูมิรูปภาพ 

3. แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกอะไหล่รถยนตมื์อสองในกลุ่มสังคมออนไลน์ 
ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) กราฟและแผนภูมิรูปภาพ 

 
ผลการวจัิย 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มากท่ีสุด ร้อยละ 52.9 และเพศหญิง ท่ีร้อยละ 47.1 ตามล าดบั 
2. ผูต้อบแบบสอบถามอายุ มากท่ีสุด อายุ 20-30 ปี ร้อยละ50  และอายุ 31-40 ปีท่ีร้อยละ 34.3 

ตามล าดบั 
3. ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพ มากท่ีสุด โสด  ร้อยละ 64.3  และสมรส  ท่ีร้อยละ 27.1  ตามล าดบั 
4. ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษา มากท่ีสุด ปริญญาตรี  ร้อยละ 38.6  และอนุปริญญา/ปวส. , 

มธัยมตอนปลาย/ปวช.  ท่ีร้อยละ 24.3  ตามล าดบั 
5. ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพ มากท่ีสุด พนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 54.3 และ คา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวั ท่ีร้อยละ 17.1  ตามล าดบั 



 

 
 

6. ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ต่อเดือน มากท่ีสุด 15,001-30,000 บาท  ร้อยละ 52.9  และ 30,001-
50,000 บาท ท่ีร้อยละ 25.7 ตามล าดบั 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ พฤติกรรม และ ประสบการณ์การเลือกใชบ้ริการอะไหล่รถยนต ์

1.จุดประสงคใ์นการมาใชบ้ริการซ้ืออะไหล่รถยนตส่์วนใหญ่ของท่าน มากท่ีสุด ซ้ือไปซ่อมรถยนต ์ 
ร้อยละ 45.7 และ ซ้ือไปใชเ้อง ท่ีร้อยละ 34.3 ตามล าดบั 

2.ท่านชอบลกัษณะการให้บริการแบบใด มากท่ีสุด การให้บริการผา่นหนา้ร้าน   ร้อยละ 47.1 และ 
การใหบ้ริการผา่นทางออนไลน์ ท่ีร้อยละ 27.1ตามล าดบั 

3.การใช้บริการบ่อยแค่ไหน มากท่ีสุด อาทิตยล์ะคร้ัง ร้อยละ 35.7 และ รถส่วนตวั  ท่ีร้อยละ 31.4 
ตามล าดบั 

4.การใชบ้ริการในช่วงใด มากท่ีสุด วนัหยดุสุดสัปดาห์ ร้อยละ 48.6 และ วนัธรรมดา ท่ีร้อยละ 35.7 
ตามล าดบั 

5.พาหนะท่ีท่านใช้ในการเดินทาง มากท่ีสุด รถส่วนตวั ร้อยละ 67.1และ รถโดยสารประจ าทาง ท่ี
ร้อยละ 31.4 ตามล าดบั 

6.ระยะเวลาในการมาใชบ้ริการแต่ละคร้ัง  มากท่ีสุด 1-2 วนั ร้อยละ 45.7 และ 3-4 วนั ท่ีร้อยละ 38.6 
ตามล าดบั 

7.ประเภทสินคา้ใดท่ีลูกคา้/ท่าน เลือกซ้ือ มากท่ีสุด เคร่ืองยนต์ ร้อยละ 14.3 และ เคร่ืองยนต์, เกียร์, 
ช่วงล่าง ท่ีร้อยละ 7.1 ตามล าดบั 

8.การมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ท่ีลูกคา้มาเลือกใชบ้ริการแบบใด  มากท่ีสุด รับสินคา้ผา่นทางหนา้ร้าน  
ร้อยละ 42.9 และ รับจองสินคา้ล่วงหนา้ผา่นทางโทรศพัท ์, ฝากคนรู้จกัมาซ้ือ ท่ีร้อยละ 27.1 ตามล าดบั 

9.ราคาสินคา้ท่ีท่านมาซ้ือต่อคร้ังส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาใด  มากท่ีสุด 1,000-2,000 บาท ร้อยละ 
38.6 และ 2,000-3,000 บาท ท่ีร้อยละ 27.1 ตามล าดบั 

10.การจองสินคา้ผา่นช่องทางใด มากท่ีสุด จองสินคา้ผา่นทางหนา้ร้าน  ร้อยละ 51.4 และ โทรศพัท ์
ท่ีร้อยละ 32.9 ตามล าดบั 

11.การเลือกแหล่งขอ้มูลบริษทัในช่องทางใดมากท่ีสุด เวบ็ไซต์ของบริษทั, Facebook(รีวิวสินคา้)  
ร้อยละ 37.1  และ Facebook(รีววิสินคา้) ท่ีร้อยละ 30.0 ตามล าดบั 
ส่วนท่ี 3 : ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการใชบ้ริการอะไหล่รถยนต ์

1.ดา้นอะไหล่รถยนตท่ี์ท่านตอ้งการเลือกช้ือท่านค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด   มากท่ีสุด ประเภทสินคา้
ใหเ้ลือกหลากหลาย  ร้อยละ 61.4 และ รูปแบบลกัษณะสินคา้ ท่ีร้อยละ 21.4 ตามล าดบั 

2.ปัจจยัด้านราคามีผลต่อการตดัสินเลือกช้ืออะไหล่รถยนต์น าเขา้   มากท่ีสุด ราคาสินคา้มีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน  ร้อยละ 52.9 และ วิธีการช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง ท่ีร้อยละ 24.3
ตามล าดบั 



 

 
 

3.ช่องทางการด้านการจ าหน่ายของบริษทัเราท่ีตรงใจ    มากท่ีสุด ช่องทางในการจองสินคา้ของ
บริษทัมีความหลากหลาย ร้อยละ 32.9 และ ความสะดวกรวดเร็วในการนัดรับจองสินคา้ของบริษทัทาง
อินเตอร์เน็ต  ท่ีร้อยละ 24.3 ตามล าดบั 

4.บริษทัเราควรท่ีจะใช้ส่ือสารออนไลน์ผ่านช่องทางไหนท่ีท่านสะดวกท่ีสุดและโดนใจมากท่ีสุด  
รายการของแถม รวมไปถึงส่วนลด มีความเหมาะสม ร้อยละ 30.0 และ การโฆษณาส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้ง มี 
website ,facebook,Line ของบริษทัเราเอง , การสมคัรเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษในดา้นต่างๆ ท่ีร้อยละ 
27.1 ตามล าดบั 

5.ดา้นบุคลากรของบริษทัท่ีท่านผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ   มากท่ีสุด  พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจและ
ความช านาญในการให้บริการอย่างแม่นย  า และ สามารถจดจ าลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ 32.9 และ 
พนกังานสามารถเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ สามารถให้ค  าแนะน าและขอ้มูลต่างๆให้กบัลูกคา้ได ้ท่ี
ร้อยละ 22.9 ตามล าดบั 
 
การอภิปรายผล 
 การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศนั้น ยงัมีความส าคญัเป็นอย่างมาก คือ ประชาชนในประเทศมี
สินคา้อุปโภค บริโภคสมบรูณ์และราคาท่ีเหมาะสม การน าเขา้สินคา้ เป็นการเพิ่มการลงทุน ท าให้รัฐบาลมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน โดยเฉพาะสินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศอุตสาหกรรม  เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เพราะเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากของตลาด สินคา้ใดท่ีผลิตในประเทศหน่ึงไม่ได ้ก็สามารถซ้ือหาจากประเทศ
อ่ืนได ้ท าให้แต่ละประเทศมีสินคา้สนองความตอ้งการไดม้ากข้ึน สินคา้ใดถา้แมจ้ะผลิตในประเทศได ้แต่มี
ตน้ทุนสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ประเทศนั้น ก็จะไม่ผลิต แต่จะเลือกผลิตแต่สินคา้ท่ีมีตน้ทุนสูง 
หรือต ่ากวา่และมีความถนดั แลว้ส่งไปขายแลกเปล่ียนกนั เราจะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูกกวา่ท่ีจะ
ผลิตเอง ในปัจจุบนัการน าเขา้สินคา้น าเขา้จากต่างประเทศเขา้มาขาย กาลงัได้รับความนิยมอย่างมาก ใน
บรรดาพ่อคา้แม่ขายหน้าใหม่ ท่ีตอ้งการอยากมีอาชีพเสริม หรือประกอบเป็นอาชีพหลกั เพราะเป็นโมเดล
ธุรกิจอย่าง ง่าย ๆ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบท าธุรกิจ “ซ้ือมาขายไป” แถมสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศยงัมี
เอกลกัษณ์แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ทั้งคุณภาพและรูปแบบท่ีไม่เหมือนกนั จึงท าให้ธุรกิจขายสินคา้น าเขา้
จากต่างประเทศพอมีลู่ทางและโอกาสอยูพ่อสมควร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ธุรกิจท่ีเก่ียวกบการขายอะไหล่รถยนต์มือสองก็มีมากมายหลากหลายในโลกและเจา้ของธุรกิจใน
ไทยส่วน ใหญ่ก็มีการน าเขา้ของอะไหล่รถยนต์มือสองบางรุ่นท่ีหาไม่ได ้มาจ าหน่ายแต่จะน าเขา้อะไหล่
หลกัๆมาจาก ประเทศ ญ่ีปุ่น,จีน,สหรัฐอเมิกาและเยอรมนั เพราะมีสเปครถยนต์เหมือนกน แต่ถา้รถยนตมี์
อะไหล่บางตวัเสียและ ตอ้งจอดน่ิงๆท่ีอู่รอสั่งอะไหล่น าเขา้มาจากต่างประเทศก็เกรงว่าจะช้า จึงตอ้งมีการ



 

 
 

สต็อกสินคา้อะไหล่รถยนต์ หลากหลายรุ่น ทั้งช้ินเล็กช้ินน้อยตั้งแต่ น็อต ไฟทา้ย ไฟหน้า กระจก และช้ิน
ใหญ่อยา่ง เคร่ืองยนต ์กนัชนหนา้กนัชนหลงั หวัตดั ทา้ยตดั ฯลฯ เพื่อรองรับลูกคา้และธุรกิจอะไหล่รถยนต์
มือสองก็มีมากมายในไทยแต่คนส่วนใหญ่รวมถึงอู่ซ่อมรถยนต์ก็จะรู้จกัเซียงกงเพราะท่ีนั้นคือแหล่งรวม
อะไหล่รถยนต์มือสองมากท่ีสุดมีให้เลือก มากมายหลากหลายยี่ห้อตั้งแต่ มอเตอร์ไซร์ รถเก่ง จนไปถึง
อะไหล่รถบรรทุก หลกัๆในเซียงกงน าเขา้อะไหล่มาจากญ่ีปุ่น และอนัดบัสองคือจีน ปัญหาในปัจจุบนัท่ีเห็น
ไดช้ดัคือการจดัเก็บสินคา้อะไหล่รถยนตใ์นคลงัสินคา้ของเมืองเซียงกงท่ีไม่มีความเป็นระเบียบไม่มีการจดั
หมวดหมู่หรือแยกประเภทตวัสินคา้และไม่มีระบบWMSมาช่วยในการจดัการคลงัพอ สินคา้ท าให้มีการสูญ
หายของสินคา้ท่ีหาไม่เจอเพราะวางจนลืมต าแหน่งท่ีไวแ้ละไม่มีระบบใดเตือนหรือดูไดว้า่ ของช้ินดงักล่าวอ
ยท่ีูไหนท าใหเ้กิดการสูญหายและขาดทุน ผูว้จิยัจึงขอ้เสนอระบบการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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