บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
รถจักรยานยนตเปนหนึ่งในยานพาหนะยอดนิยมอยางยิ่งในยุคน้ํามันแพง เชนทุก
วันนี้ตามเมืองใหญๆ ที่การจราจรติดขัด ดูเหมือนรถจักรยานยนตจะเปนพาหนะที่นาใชมากที่สุด
เพราะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจะประหยัดกวารถยนตมาก ผลจากสภาพวิกฤตการณราคา
น้ํามันที่ขยับตัวสูงขึ้นในชวงที่ผานมา ทําใหประชาชนไดหันมาใชรถจักยานยนตเปนพาหนะใน
การเดินทางทดแทนรถยนต โดยเฉพาะการเดินทางในระยะสั้นมากขึ้ น เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจาย อีกทั้งผูผลิตรถจักรยานยนตของไทยไดมีการพัฒนารูปแบบตัวรถ ปรับปรุงอุปกรณ
ประกอบรถจักรยานยนตดวยเทคโนโลยีใหมๆ ใหสามารถขับขี่ใชงานไดสะดวกสบาย และเปนไป
ตามรสนิยมในการขับขี่ของกลุมผูที่ชื่นชอบรถจักรยานยนตประเภทตางๆ ตลอดจนการสงเสริม
การตลาดในรูปแบบตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในประเทศมากขึ้น สงผลให
ตลาดรถจักรยานยนตมีแนวโนมสดใส จะเห็นไดจากยอดจดทะเบียนสะสมใน 4 เดือนแรกของป
2551 คือตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีจํานวนทั้งสิ้น 559,772 คัน ซึ่งเปนอัตราการเติบโต
ที่เพิ่มขึ้นจากในชวงเดียวกันของป 2550 ประมาณ 2% และสําหรับยอดจดทะเบียนปายวงกลมของ
รถจักรยานยนตในชวงเดือนเมษายนที่ผานมามีปริมาณโดยรวมทั้งสิ้น 130,795 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับในชวงเดียวกันของปกอนหนานี้ที่มีจํานวน 121,600 คัน ซึ่งเปนปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น 9,195 คัน
หรือมีอัตราการขยายตัวมากถึง 8% ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตตนปที่ผานมา
(ฐานเศรษฐกิจ, 2551: ออนไลน)
จังหวัดเชียงใหมนับเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการใชรถจักรยานยนตจํานวนมาก เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ ไดแก การเปนศูนยกลางการศึกษาที่นักเรียน นักศึกษานิยมใชรถจักรยานยนต
ในการเดินทางเนื่องจากมีความสะดวกดานที่จอดรถในสถานศึกษา อีกทั้งยังเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมักนิยมใชรถจักรยานยนตในการเดินทางทองเที่ยว เปนตน นอกจากนี้
ปจจัยที่หนุนใหมีการใชรถจักรยานยนตกันอยางแพรหลายนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากกลุมผูบริโภค
หลักของตลาด ซึ่งโดยสวนใหญแลวอยูในภาคการเกษตร มีรายไดและกําลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น อันเปน
ผลโดยตรงมาจากการขยับขึ้นของราคาผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายประเภท ประกอบกับการ
ปล อ ยสิ น เชื่ อ จากบริ ษั ท สิ น เชื่ อ ส ว นบุ ค คล เช น อิ อ อน อี ซี่ บ าย ได รุ ก เข า มาทํ า สิ น เชื่ อ
รถจักรยานยนตมากขึ้น อันเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการซื้อ โดยเฉพาะในกลุมลูกคาที่เปน

2
ขาราชการและนักการเมืองทองถิ่น (ฐานเศรษฐกิจ, 2551: ออนไลน) จากเหตุดังกลาวสิ่งที่ตามมา
จากปริมาณการใชรถจักรยานยนตที่เพิ่มขึ้นคือ ธุรกิจอูซอมรถจักรยานยนต และศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนตที่เกิดขึ้นมาจํานวนมาก ซึ่งตองมีการสั่งซื้ออะไหลจากรานตัวแทนจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนตที่มีอยูมากมายเชนกัน
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด เชี ย งใหม นิ ว อะไหล ชั ย เสรี เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยอะไหล
รถจักรยานยนตทุกรุนที่ผลิตในประเทศไทย ตั้งอยูเลขที่ 117/4 ถนนราชวงศ ตําบลชางมอย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม เปดดําเนินงานมา 31 ป ดวยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท ปจจุบันมีจํานวน
พนักงานทั้งสิ้น 25 คน ลูกคาของหางฯ ไดแก ลูกคาทั่วไป ปมน้ํามัน อูซอมรถจักรยานยนต ศูนย
จําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต และรานจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตทั้งปลีกและ
สง ซึ่งกระจายอยูตามอําเภอตางๆ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัด
ลําพูน จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงราย ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะลูกคาที่ประกอบ
กิจการประเภทศูนย จํ าหนายและศูน ยบริก ารซอมรถจั กรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตทั้งปลีกและสง ที่มี
รายชื่อในบัญชีรายชื่อลูกคาของหางฯ รวมทั้งสิ้น 120 ราย โดยเลือกลูกคาที่มียอดซื้อไมต่ํากวา
10,000 บาทตอเดือนมาเปนประชากรทั้งหมดในการศึกษา ซึ่งลูกคาจะสั่งซื้อสินคาจากหางฯ แลว
นําไปจําหนายหรือเปลี่ยนใหแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง เปนลักษณะตลาดแบบธุรกิจตอธุรกิจ
สินคาภายในหางฯ ประกอบไปดวย อะไหลรถจักรยานยนตทุกรุนที่มีการผลิตและ
จําหนายในประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑหลอลื่นประเภทน้ํามันเครื่อง ออโตลูบ และจาระบี ใน
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะอะไหลรถจักรยานยนตเทานั้น ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลาย
ตรายี่ หอ ทั้ ง ตรายี่ หอที่ เ ป น ที่ รูจัก ในตลาด และตรายี่หอที่ ไ ม รูจั ก ทั้ง ที่คุณ ภาพดี ราคาสูง และ
คุณภาพต่ํา ราคาประหยัด ทั้งอะไหลแทประกอบรถที่สั่งจากบริษัทผลิตรถจักรยานยนตโดยตรง
ไดแก ฮอนดา ยามาฮา ซูซูกิ และคาวาซากิ อะไหลที่สั่งจากโรงงานผูผลิตชิ้นสวนอะไหลบางชนิด
โดยเฉพาะซึ่งมีทั้งคุณภาพดี เหมือนของแทหรือคุณภาพต่ําราคาประหยัด เชน ยางแทจากบริษัท
สิทธิผล1919 จํากัด (ยาง IRC) ชุดโซเสตอรแท SUN จากบริษัท จอมไทย จํากัด
ชุดซี่ลอเทียมจากโรงงานยากูโซ เบาะเทียมจากโรงงานกิจมอเตอร เปนตน หรือสั่งสินคาจากผู
นําเขารายใหญซึ่งมีอยูจํานวนมาก แตโดยมากจะมีคุณภาพต่ํากวาอะไหลแท โดยทางหางฯ จะนํามา
จําหนายตอใหกับลูกคาทั่วไป ลูกคาที่ประกอบกิจการอูซอมรถจักรยานยนต และศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต รวมทั้งรานจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตทั้งปลีกและสง ที่อยูในพื้นที่ตางๆ ของ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง โดยลูกคาจะสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท แลวมารับสินคาดวย
ตนเองหรือใหทางรานจัดสงสินคาผานทางขนสงไปให เมื่อถึงกําหนดชําระเงินก็จะมีพนักงานเขา
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ไปรับชําระเงินถึงที่รานของลูกคา เพื่อเปนการไปเยี่ยมเยียนลูกคาและเพื่อความสะดวกในการรับ
คืน แลกเปลี่ยนสินคาที่ชํารุด ซึ่งทางหางฯ มียอดจําหนายเฉพาะอะไหลรถจักรยานยนตเดือนละ
ประมาณ 3 ลานบาท (ไพรัช ชัยอิสระเสรี, 2551: สัมภาษณ)
ทําใหตนทุนสินคา
เนื่องจากปญหาราคาน้ํามันทีแ่ พงขึ้นและคาครองชีพที่สูงขึ้น
เพิ่มขึ้น สินคาเกือบทุกประเภทมีการปรับราคาขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจกําลังชะลอตัว
และกําลังการซื้อของผูบริโภคที่ลดลง จึงทําใหการแขงขันในธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หาง
หุนสวนจํากัด เชียงใหมนวิ อะไหล ชัยเสรี ตองเผชิญกับการแขงขันในรูปแบบตางๆ จากคูแขงทีม่ ี
จํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งคูแขงทีม่ ีอยูเดิม และคูแขงขันรายใหมทเี่ ขามามากในตลาดเนื่องจากมีความ
สะดวกในการคมนาคมและการขนสงมากขึ้น ไดแก รานตัวแทนจําหนายในจังหวัดใกลเคียง เชน
เชียงราย ลําพูน ลําปาง ที่ตองการเพิ่มสวนแบงตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งโรงงานผูผลิต
บางรายตองการขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดจึงเขามาเปดดําเนินธุรกิจดวยตนเอง (ไพรัช ชัย
อิสระเสรี, 2551: สัมภาษณ) ทําใหเกิดการแขงขันในธุรกิจอยางรุนแรงทั้งทางดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวาใน
อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ยังมีโอกาสสําหรับการสรางขอไดเปรียบใหแกผูประกอบการ เนื่องจากมีปจจัย
หลายประการที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคา ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนตของลูกคา เพื่อจะนํามา
เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
เหมาะสม เพือ่ รักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มจํานวนลูกคาใหม อีกทั้งเพือ่ เปนประโยชนตอผูที่สนใจ
ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนวิ อะไหล ชัยเสรี
2. สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง
กลยุทธการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกบั ธุรกิจ
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นิยามศัพท
ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบดานผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวน
จํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
ลูกคา หมายถึง ลูกคาของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหม นิวอะไหลชัยเสรี ซึ่งไดแก
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหลรถจักรยานยนต อูซอ ม
รถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสงอะไหลรถจักรยานยนต ที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อลูกคา
ของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ที่มียอดซื้อไมต่ํากวา
10,000 บาทตอเดือน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 120 ราย
อะไหลรถจักรยานยนต หมายถึง สวนประกอบทุกชิน้ สวนของรถจักรยานยนตทมี่ ี
การผลิตและจําหนายในประเทศ ทั้งในสวนของตัวเครื่องยนต พลาสติกรอบคัน และยาง ทั้งที่เปน
อะไหลแทจากบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตโดยตรง อะไหลจากโรงงานผลิตชิ้นสวนอะไหล และ
อะไหลจากบริษัทนําเขาอะไหลจากตางประเทศ

