
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

รถจักรยานยนตเปนหนึ่งในยานพาหนะยอดนิยมอยางยิ่งในยุคน้ํามันแพง เชนทุก 
วันนี้ตามเมืองใหญๆ ท่ีการจราจรติดขัด ดูเหมือนรถจักรยานยนตจะเปนพาหนะท่ีนาใชมากท่ีสุด 
เพราะอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงจะประหยัดกวารถยนตมาก ผลจากสภาพวิกฤตการณราคา
น้ํามันท่ีขยับตัวสูงข้ึนในชวงท่ีผานมา ทําใหประชาชนไดหันมาใชรถจักยานยนตเปนพาหนะใน
การเดินทางทดแทนรถยนต โดยเฉพาะการเดินทางในระยะส้ันมากข้ึน เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจาย  อีกท้ังผูผลิตรถจักรยานยนตของไทยไดมีการพัฒนารูปแบบตัวรถ ปรับปรุงอุปกรณ
ประกอบรถจักรยานยนตดวยเทคโนโลยีใหมๆ ใหสามารถขับข่ีใชงานไดสะดวกสบาย และเปนไป
ตามรสนิยมในการขับข่ีของกลุมผูท่ีช่ืนชอบรถจักรยานยนตประเภทตางๆ  ตลอดจนการสงเสริม
การตลาดในรูปแบบตางๆ ท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภคในประเทศมากข้ึน สงผลให
ตลาดรถจักรยานยนตมีแนวโนมสดใส จะเห็นไดจากยอดจดทะเบียนสะสมใน 4 เดือนแรกของป 
2551 คือต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีจํานวนท้ังส้ิน 559,772 คัน ซ่ึงเปนอัตราการเติบโต
ท่ีเพิ่มข้ึนจากในชวงเดียวกันของป 2550 ประมาณ 2% และสําหรับยอดจดทะเบียนปายวงกลมของ
รถจักรยานยนตในชวงเดือนเมษายนท่ีผานมามีปริมาณโดยรวมท้ังส้ิน 130,795 คัน เม่ือเปรียบเทียบ
กับในชวงเดียวกันของปกอนหนานี้ท่ีมีจํานวน 121,600 คัน ซ่ึงเปนปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึน 9,195 คัน
หรือมีอัตราการขยายตัวมากถึง 8% ซ่ึงเปนอัตราการขยายตัวสูงสุดนับต้ังแตตนปท่ีผานมา
(ฐานเศรษฐกิจ, 2551: ออนไลน) 

จังหวัดเชียงใหมนับเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการใชรถจักรยานยนตจํานวนมาก เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ ไดแก การเปนศูนยกลางการศึกษาท่ีนักเรียน นักศึกษานิยมใชรถจักรยานยนต
ในการเดินทางเนื่องจากมีความสะดวกดานท่ีจอดรถในสถานศึกษา อีกท้ังยังเปนศูนยกลางการ
ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวมักนิยมใชรถจักรยานยนตในการเดินทางทองเท่ียว เปนตน นอกจากนี้
ปจจัยท่ีหนุนใหมีการใชรถจักรยานยนตกันอยางแพรหลายนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากกลุมผูบริโภค
หลักของตลาด ซ่ึงโดยสวนใหญแลวอยูในภาคการเกษตร มีรายไดและกําลังซ้ือเพิ่มสูงข้ึน อันเปน
ผลโดยตรงมาจากการขยับข้ึนของราคาผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายประเภท ประกอบกับการ
ปลอยสินเ ช่ือจากบริษัทสินเ ช่ือสวนบุคคล  เชน  อิออน  อี ซ่ีบาย  ได รุกเขามาทําสินเ ช่ือ
รถจักรยานยนตมากข้ึน อันเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการซ้ือ โดยเฉพาะในกลุมลูกคาท่ีเปน
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ขาราชการและนักการเมืองทองถ่ิน (ฐานเศรษฐกิจ, 2551: ออนไลน) จากเหตุดังกลาวส่ิงท่ีตามมา
จากปริมาณการใชรถจักรยานยนตท่ีเพิ่มข้ึนคือ ธุรกิจอูซอมรถจักรยานยนต และศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนตท่ีเกิดข้ึนมาจํานวนมาก ซ่ึงตองมีการส่ังซ้ืออะไหลจากรานตัวแทนจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนตท่ีมีอยูมากมายเชนกัน 
 หางหุนสวนจํากัด  เ ชียงใหมนิวอะไหล  ชัยเสรี  เปนตัวแทนจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนตทุกรุนท่ีผลิตในประเทศไทย ต้ังอยูเลขท่ี 117/4 ถนนราชวงศ ตําบลชางมอย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม เปดดําเนินงานมา 31 ป ดวยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท ปจจุบันมีจํานวน
พนักงานท้ังส้ิน 25 คน ลูกคาของหางฯ ไดแก ลูกคาท่ัวไป ปมน้ํามัน อูซอมรถจักรยานยนต ศูนย
จําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต และรานจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตท้ังปลีกและ
สง ซ่ึงกระจายอยูตามอําเภอตางๆ ในพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัด
ลําพูน จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงราย ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะลูกคาท่ีประกอบ
กิจการประเภทศูนยจําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตท้ังปลีกและสง ท่ีมี
รายช่ือในบัญชีรายช่ือลูกคาของหางฯ รวมท้ังส้ิน 120 ราย โดยเลือกลูกคาท่ีมียอดซ้ือไมตํ่ากวา 
10,000 บาทตอเดือนมาเปนประชากรท้ังหมดในการศึกษา ซ่ึงลูกคาจะส่ังซ้ือสินคาจากหางฯ แลว
นําไปจําหนายหรือเปล่ียนใหแกผูบริโภคอีกทอดหน่ึง เปนลักษณะตลาดแบบธุรกิจตอธุรกิจ  

สินคาภายในหางฯ ประกอบไปดวย อะไหลรถจักรยานยนตทุกรุนท่ีมีการผลิตและ
จําหนายในประเทศไทย  รวมถึงผลิตภัณฑหลอล่ืนประเภทน้ํามันเคร่ือง ออโตลูบ และจาระบี ใน
การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะอะไหลรถจักรยานยนตเทานั้น ซ่ึงมีหลากหลายประเภท หลากหลาย
ตรายี่หอ ท้ังตรายี่หอท่ีเปนท่ีรูจักในตลาด และตรายี่หอท่ีไมรูจัก ท้ังท่ีคุณภาพดี ราคาสูงและ
คุณภาพต่ํา ราคาประหยัด ท้ังอะไหลแทประกอบรถท่ีส่ังจากบริษัทผลิตรถจักรยานยนตโดยตรง 
ไดแก ฮอนดา ยามาฮา ซูซูกิ และคาวาซากิ อะไหลท่ีส่ังจากโรงงานผูผลิตช้ินสวนอะไหลบางชนิด
โดยเฉพาะซ่ึงมีท้ังคุณภาพดี เหมือนของแทหรือคุณภาพตํ่าราคาประหยัด เชน ยางแทจากบริษัท 
สิทธิผล1919 จํากัด (ยาง IRC) ชุดโซเสตอรแท SUN จากบริษัท จอมไทย จํากัด 
ชุดซ่ีลอเทียมจากโรงงานยากูโซ เบาะเทียมจากโรงงานกิจมอเตอร เปนตน หรือส่ังสินคาจากผู
นําเขารายใหญซ่ึงมีอยูจํานวนมาก แตโดยมากจะมีคุณภาพตํ่ากวาอะไหลแท โดยทางหางฯ จะนํามา
จําหนายตอใหกับลูกคาท่ัวไป ลูกคาท่ีประกอบกิจการอูซอมรถจักรยานยนต และศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต รวมท้ังรานจําหนายอะไหลรถจักรยานยนตท้ังปลีกและสง ท่ีอยูในพื้นท่ีตางๆ ของ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง โดยลูกคาจะส่ังซ้ือสินคาทางโทรศัพท แลวมารับสินคาดวย
ตนเองหรือใหทางรานจัดสงสินคาผานทางขนสงไปให เม่ือถึงกําหนดชําระเงินก็จะมีพนักงานเขา
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ไปรับชําระเงินถึงท่ีรานของลูกคา เพื่อเปนการไปเยี่ยมเยียนลูกคาและเพ่ือความสะดวกในการรับ
คืน แลกเปล่ียนสินคาท่ีชํารุด ซ่ึงทางหางฯ มียอดจําหนายเฉพาะอะไหลรถจักรยานยนตเดือนละ
ประมาณ 3 ลานบาท (ไพรัช ชัยอิสระเสรี, 2551: สัมภาษณ) 

 เนื่องจากปญหาราคานํ้ามันท่ีแพงข้ึนและคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําใหตนทุนสินคา
เพิ่มข้ึน สินคาเกือบทุกประเภทมีการปรับราคาข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีเศรษฐกจิกําลังชะลอตัว
และกําลังการซ้ือของผูบริโภคที่ลดลง จึงทําใหการแขงขันในธุรกิจมีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ หาง
หุนสวนจํากดั เชียงใหมนวิอะไหล ชัยเสรี ตองเผชิญกับการแขงขันในรูปแบบตางๆ จากคูแขงท่ีมี
จํานวนเพ่ิมข้ึน ท้ังคูแขงท่ีมีอยูเดิม และคูแขงขันรายใหมท่ีเขามามากในตลาดเนื่องจากมีความ
สะดวกในการคมนาคมและการขนสงมากข้ึน ไดแก รานตัวแทนจําหนายในจงัหวดัใกลเคียง เชน 
เชียงราย ลําพนู ลําปาง ท่ีตองการเพิ่มสวนแบงตลาดในพ้ืนท่ีจังหวดัเชียงใหม อีกท้ังโรงงานผูผลิต
บางรายตองการขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดจึงเขามาเปดดําเนนิธุรกิจดวยตนเอง (ไพรัช ชัย
อิสระเสรี, 2551: สัมภาษณ) ทําใหเกิดการแขงขันในธุรกิจอยางรุนแรงท้ังทางดานผลิตภัณฑ  ดาน
ราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย   ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยางไรก็ตามผูศึกษาเหน็วาใน
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนก็ยังมีโอกาสสําหรับการสรางขอไดเปรียบใหแกผูประกอบการ เนื่องจากมีปจจยั
หลายประการท่ีผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือสินคา ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตของลูกคา เพื่อจะนํามา
เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
เหมาะสม เพือ่รักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มจํานวนลูกคาใหม อีกท้ังเพือ่เปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ
ตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล 
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากดั เชียงใหมนวิอะไหล ชัยเสรี  
 2. สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง 
กลยุทธการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกบัธุรกิจ 
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นิยามศัพท  
ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบดานผลิตภัณฑ   ราคา   ชอง 

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวน
จํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 

ลูกคา  หมายถึง ลูกคาของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหม นิวอะไหลชัยเสรี ซ่ึงไดแก 
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหลรถจักรยานยนต อูซอม
รถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสงอะไหลรถจักรยานยนต ท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือลูกคา
ของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 ท่ีมียอดซ้ือไมตํ่ากวา 
10,000 บาทตอเดือน ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 120 ราย 
       อะไหลรถจักรยานยนต หมายถึง สวนประกอบทุกช้ินสวนของรถจักรยานยนตท่ีมี
การผลิตและจาํหนายในประเทศ ท้ังในสวนของตัวเคร่ืองยนต พลาสติกรอบคัน และยาง ท้ังท่ีเปน
อะไหลแทจากบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตโดยตรง อะไหลจากโรงงานผลิตช้ินสวนอะไหล และ
อะไหลจากบริษัทนําเขาอะไหลจากตางประเทศ 
  


