
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   90 

 

พฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
Customer Behavior Towards Purchasing Motorcycles of Niyompanich Thung Khao Tok 

Limited Partnership in Sansai District, Chiang Mai Province 
พัตราภรณ์   พิบูลย์*  ปรดีา ศรีนฤวรรณ** นิตยา เจรียงประเสริฐ* **  และเอ้ือบุญ เอกะสิงห์**** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก 
จ านวน 250 ราย ประกอบด้วย ลูกค้าชาวไทย 155 ราย ลูกค้าชาวเมียนมาร์ 62 ราย และลูกค้าชาวไทยภูเขา 33 ราย โดยลูกค้า
ชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป เป็นต้น ส่วนลูกค้าชาวเมียนมาร์ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นคน
ในพื้นที่ที่ท างานโรงงาน ป.พุฒิไก่สด และรับเหมาก่อสร้าง และลูกค้าชาวไทยภูเขา มีรูปแบบการด ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่เขตภูเขา 
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หาเห็ดและของป่า รวมถึงการรับจ้างทั่วไป จึงมีรายได้ที่ไม่แน่นอน จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายและแตกต่างกัน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ  
และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ One way ANOVA และวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับ
พฤติกรรม เป็นรายคู่ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพสมรสแบบจดทะเบียน ระดับ
การศึกษาช้ันประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์
ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาดเครื่องยนต์ 101-125 ซีซี ช าระเงินแบบผ่อนช าระ 24 เดือน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท  
ซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอกด้วยเหตุผลเจ้าของร้านมีความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับลูกค้า ซึ่งวัตถุประสงค์ใน
การซื้อ คือ ใช้ในการเดินทางไปท างาน หรือไปโรงเรียน  

ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าชาวไทย ชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา พบว่า ปัจจัยย่อย
ด้านท าเลที่ต้ัง มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา ให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย ในเรื่องของมีที่จอดรถ
เพียงพอ ส่วนปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขาให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย  
ในเรื่องรถจักรยานยนต์มีสมรรถนะเป็นมาตรฐานมีคุณภาพ ปัจจัยย่อย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความแตกต่างกัน โดยชาว
เมียนมาร์ และชาวไทยภูเขาให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทยในเรื่องเจ้าของร้านมีความเป็นกันเองกับลูกค้า ปัจจัยย่อย  
ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า มีความแตกต่างกันโดยชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย ในเรื่องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกจากทางร้านไว้คอยให้บริการ และปัจจัยย่อยด้านราคา มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญ
มากกว่าชาวไทย ในเรื่องการผ่อนช าระระยะยาว 

                                                           
*  นกัศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อาจารยป์ระจ าภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
*** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

 The purpose of this study is to examine customer behavior towards purchasing motorcycles of 
Niyompanich Thung Khao Tok Limited Partnership.  The customers were Thais, Burmese, and hill tribes.  The 
data was conducted from a total of 250 customers consisting of 155 Thais, 62 Burmese, and 33 hill tribes.  As 
mentioned above, the customers of each group were different.  
 The study found that the majority of questionnaire respondents were female aged between 20 and 
30 years with the primary education level.  Their marital status was marriage registration.  They were general 
employees and their average income per month was from 5,001 to 10,000 baht.  They frequently purchased 
Honda manual transmission motorcycles with 101-125 cc engine.  The payment was made in 24 monthly 
installments. The amount of money paid was not more than 40,000 baht. The reason they bought motorcycles 
from Niyompanich Thung Khao Tok Limited Partnership was the business owner being familiar with the 
customers. The purpose of buying motorcycles was to ride to work or school.  

Regarding place, the sufficient parking space was also an important factor which Burmese and hill 
tribe customers importantly focused on this sub-factor more than Thai customers 

As for product, the different sub- factors which importantly influenced to Burmese and hill tribe 
customers were the motorcycles with capacity as well as quality standards. 

With reference to promotion, the different sub- factor which significantly influenced to Burmese and 
hill tribe customers was the owner was also friendly to customers. 

On the subject of store design and product display, the different sub- factors which significantly 
influenced to Burmese customers was the facilities in the dealer. 

With respect to price, the different sub- factors which importantly influenced to Burmese customers 
were long-term installment. 

บทน า 
ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่ใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง ที่มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วและสามารถอ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ท าให้รถจักรยานยนต์มียอด
จ าหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ดังท่ีเห็นได้จากสถิติยอดจดทะเบียนรถใหม่ของจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2557 - 2559 เพิ่มขึ้น
จาก 54,938 คัน เพิ่มขึ้นเป็น 55,490 และ  56,926 คันตามล าดับ (กรมการขนส่งทางบก, 2560) ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน
แต่ละปี ส่งผลให้ธุรกิจจ าหน่ายรถจักรยานยนต์มียอดขายและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเครือของบริษัท นิยมพานิช จ ากัด ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอกเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ของบริษัทนิยมพานิช ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของ 
อ าเภอสันทราย (ประเสริฐศักดิ์ เกษแก้ว, 2560: สัมภาษณ์) ประกอบด้วยลูกค้าชาวไทย ชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา โดยลูกคา้
ชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป เป็นต้น ส่วนลูกค้าชาวเมียนมาร์ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นคน
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ในพื้นที่ที่ท างานโรงงาน ป.พุฒิไก่สด และรับเหมาก่อสร้าง และลูกค้าชาวไทยภูเขา มีรูปแบบการด ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่เขตภูเขา 
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หาเห็ดและของป่า รวมถึงการรับจ้างทั่วไป จึงมีรายได้ที่ไม่แน่นอน จากที่กล่าวมาข้า งต้น เห็นได้ว่า
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายและแตกต่างกันแต่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแต่
ละกลุ่ม เพื่อหาข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด 

แนวคิดและทฤษฎี  

1. แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของ การซื้อ การใช้ ของผู้บริโภคให้ทราบถึงประเภทของ

ความต้องการ ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดจัดหากลยุทธ์ทางการตลาดที่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม การค้นหาแนวทางในการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเราสามารถใช้ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บรโิภค
คือ 7Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, How? เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 
7Os ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ Operations  

2. ทฤษฏีส่วนประสมการค้าปลีก 
ผู้บริหารมักจะใช้ส่วนประสมการค้าปลีกเพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าปลีกของตนให้ประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งขัน  

และให้ผู้บริโภคมีความพอใจ ส่วนประสมการค้าปลีก ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า และด้านท าเลที่ตั้ง 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก โดยใช้กรอบทฤษฎี
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ในลักษณะค าถาม 6Ws1H และส่วนประสมการค้าปลีก 

2.ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่เคยซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

3. ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดจ านวน 670 คน คิดเป็นขนาดของตัวอย่างทั้งหมด 250

คน (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2547) โดยเทียบสัดส่วนลูกค้าทั้งหมด คิดเป็นลูกค้าชาวไทยจ านวน 155 คน ลูกค้า 
ชาวเมียนมาร์จ านวน 62 คน และลูกค้าชนเผ่าจ านวน 33 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และใช้วิธี 
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

4.วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอกอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิธีในการด าเนินการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลโดยการส ารวจพื้นที่ และสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อสร้างแบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ ส่วนที่3 ข้อมูล  
ส่วนประสมการค้าปลีก และส่วนที่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีตอบแบ บสอบถาม  
และสัมภาษณ์เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามบางคนไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ และน ามาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
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ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ One way ANOVA และ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับพฤติกรรม เป็นรายคู่ 
 

ผลการศึกษา 

 
 

ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซ้ือรถจักรยานยนต ์

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาวไทย ชาวเมียนมาร์ ชาวไทยภูเขา 

ผู้บริโภคซื้ออะไร -รถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา 
-ยี่ห้อฮอนด้า 
-ขนาด 101-125 ซีซี 
-จ านวนเงินที่ซื้อไม่เกิน 40,000 
บาท 
-ต้องการการบริการหลังการขาย 
เช่น เช็ครถฟรี เพิ่มเติม 

-รถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา 
-ยี่ห้อฮอนด้า 
-ขนาด 101-125 ซีซี 
- จ า น ว น เ งิ น ที่ ซื้ อ ไ ม่ เ กิ น 
40,000 บาท 
- ต้ อ ง ก า ร ก า ร เ ป ลี่ ย น
น้ า มั น เ ค รื่ อ ง ฟ รี  1 , 0 0 0 
กิโลเมตรและประกันอุบัติเหตุ/
ประกันรถหาย ฟรี เพิ่มเติม 

-รถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา 
-ยี่ห้อฮอนด้า 
-ขนาด 101-125 ซีซี 
- จ า น ว น เ งิ น ที่ ซื้ อ ไ ม่ เ กิ น 
40,000 บาท 
-ต้องการส่วนลดพิเศษ เพิ่มเตมิ
  

1. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ -เจ้าของร้านมีความคุ้นเคยและ
เป็นกันเองกับลูกค้า 
-ซื้ อ เพื่ อ ใ ช้ ในการเดินทางไป
ท างาน/โรงเรียน 

-เจ้าของร้านมีความคุ้นเคย
และเป็นกันเองกับลูกค้า 
-ซื้อเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ท างาน/โรงเรียน 

-มีรถจักรยานยนต์หลากหลาย
รุ่นแบบให้เลือก 
-ซื้อเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ท างาน/โรงเรียน 

2. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ 

-ตนเอง -สามี/ภรรยา -สามี/ภรรยา 

3. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด -วันท่ีสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย -วันท างานจันทร์-ศุกร์ -วันท างานจันทร์-ศุกร์ 

4. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน -ตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ -ซื้ อจากร้ านนิยมพานิชทุ่ ง
ข้าวตอกเป็นคันแรก 

- ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
รถจักรยานยนต์ 

5. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร -มีวิธีผ่อนช าระแบบผ่อนช าระ 36 
เดือน 
-ซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายในเขต
อ าเภอสันทราย 

-มีวิธีผ่อนช าระแบบผ่อนช าระ 
24 เดือน 
-ซือ้จากตัวแทนจ าหน่ายในเขต
อ าเภอสันทราย และเพื่อน/
ญาติ/ผู้ร่วมงาน 

-มีวิธีผ่อนช าระแบบผ่อนช าระ 
36 เดือน 
-ซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายในเขต
อ าเภอสันทราย 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   94 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเช้ือชาติไทย เพศหญิง อายุ  
20-30 ปี สถานภาพสมรสแบบจดทะเบียน ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท อาชีพ
รับจ้างท่ัวไป มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีจ านวนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ภายในครอบครัว 2 คัน โดยตนเองเป็นผู้มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาดเครื่องยนต์ 
101-125 ซีซี มีวิธีการช าระเงินแบบผ่อนช าระ 36 เดือน ใช้จ านวนเงินที่ซื้อจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท เข้ามาใช้บริการในวันที่
สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เจ้าของร้านมีความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับลูกค้าเป็นเหตุผลที่ซื้อจากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก  
มีวัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อใช้ในการเดินทางไปท างาน/โรงเรียน ทราบข้อมูลจากทางตัวแทนจ าหน่ายในเขตอ าเภอสันทราย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามชาวเมียนมาร์ซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาด
เครื่องยนต์ 101-125 ซีซี มีวิธีการช าระเงินแบบผ่อนช าระ 24 เดือน ใช้จ านวนเงินท่ีซื้อจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท เข้ามาใช้บริการ
ในวันท างานจันทร์ - ศุกร์ เจ้าของร้านมีความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับลูกค้าเป็นเหตุผลที่ซื้อจากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก  
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเดินทางไปท างาน/โรงเรียน ทราบข้อมูลจากตัวแทนจ าหน่ายในเขตอ าเภอสันทราย และเพื่อน/ญาติ/
ผู้ร่วมงาน  

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยภูเขาซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาดเครื่องยนต์ 
101-125 ซีซี มีวิธีการช าระเงินแบบผ่อนช าระ 36 เดือน ใช้จ านวนเงินที่ซื้อจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท เข้ามาใช้บริการในวัน
ท างานจันทร์ - ศุกร์ การมีรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่นแบบให้เลือกและพนักงานให้การต้อนรับดี น่าประทับใจ เป็นเหตุผลที่ซื้อ
จากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก มีวัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อใช้ในการเดินทางไปท างาน/โรงเรียน ทราบข้อมูลจากตัวแทนจ าหน่าย
ในเขตอ าเภอสันทราย  

ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าชาวไทย ชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา พบว่า ปัจจัยย่อย
ด้านท าเลที่ต้ัง มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา ให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย ในเรื่องของมีที่จอดรถ
เพียงพอ ส่วนปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขาให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย  

ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีก กลุ่มที่มีความแตกต่าง 

ด้านท าเลที่ต้ัง 
มีที่จอดรถเพียงพอ ลูกค้าชาวเมียนมาร์มีผล > ชาวไทยลูกค้าชาว

ไทยภูเขามีผล  > ชาวไทย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
รถจักรยานยนต์มีสมรรถนะเป็นมาตรฐาน
มีคุณภาพ 

ลูกค้าชาวเมียนมาร์มีผล > ชาวไทยลูกค้าชาว
ไทยภูเขามีผล  > ชาวไทย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
เจ้าของร้านมีความเป็นกันเองกับลูกค้า ลูกค้าชาวเมียนมาร์มีผล > ชาวไทยลูกค้าชาว

ไทยภูเขามีผล  > ชาวไทย 

ด้านการออกแบบร้านและ
การจัดวางสินค้า 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกจากทางร้านไว้
คอยให้บริการ 

ลูกค้าชาวเมียนมาร์มีผล > ชาวไทย 
 

ด้านราคา การผ่อนช าระระยะยาว ลูกค้าชาวเมียนมาร์มีผล > ชาวไทย 
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ในเรื่องรถจักรยานยนต์มีสมรรถนะเป็นมาตรฐานมีคุณภาพ ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความแตกต่างกัน  
โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขาให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทยในเรื่องเจ้าของร้านมีความเป็นกันเองกับลูกค้า ปัจจัยย่อย  
ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า มีความแตกต่างกันโดยชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย ในเรื่องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกจากทางร้านไว้คอยให้บริการ และปัจจัยย่อยด้านราคา มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญ
มากกว่าชาวไทย ในเรื่องการผ่อนช าระระยะยาว 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพสมรสแบบจดทะเบียน ระดับการศึกษาประถมศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท อาชีพรับจ้างทั่วไป มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-6 คน มีจ านวนรถจักรยานยนต์ที่ใช้
ภายในครอบครัวจ านวน 2 คัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ้อย ทิพโรจน์ (2558) ในด้านของ เพศ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เ ดื อน  และจ า นวนจั ก ร ย านยนต์ ใ ช้ ภ า ย ในครอบครั ว  ลู ก ค้ า ช า ว ไทย  ช า ว เ มี ยนมา ร์  แ ล ะชา ว ไทยภู เ ข า  
นิยมซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาดเครื่องยนต์ 101-125 ซีซี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อรถจักรยานยนต์
ครั้งล่าสุดจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาดเครื่องยนต์ 101-125 ซีซี แต่ไม่สอดคล้องกันในด้านของ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถจักรยานยนต์ครั้งล่าสุดจ านวน 40,000-50,000 บาท ลูกค้าทั้งสามเช้ือชาติมีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อ
รถจักรยานยนต์จากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก เพื่อใช้ในการเดินทางไปท างานหรือโรงเรียน และผู้สอบถามทั้งสามเช้ือชาติให้
เหตุผลในการตัดสนิใจซื้อรถจักรยานยนต์เพราะ เจ้าของร้านมีความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับลูกค้า ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษา
ของ อ้อย ทิพโรจน์ (2558) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อซื้อเพิ่มเติมจาก
ของเดิม และใช้ส าหรับซื้อของหรือท าธุระเล็กๆน้อยๆ วันและเวลาในการใช้บริการของชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา คือ  
วันท างานจันทร์-ศุกร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) และอ้อย ทิพโรจน์ (2558) ที่พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์ ในวันที่ไม่แน่นอนเช่นกัน แต่สอดคล้องกับผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย  
ส่วนสถานที่ในการซื้อรถจักรยานยนต์ของชาวไทย และชาวไทยภูเขา ซื้อจากร้านตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ อ้อย ทิพโรจน์ (2558) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซื้อจากร้านตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ และไม่สอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์จากโชว์รูมรถ
จักรยานยนต์ และไม่สอดคล้องกับชาวเมียนมาร์ที่ซื้อจากร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอกเป็นคันแรก ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์จากร้านตัวแทนจ าหน่ายในเขตอ าเภอสันทราย โดยมีวิธีการช าระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์แบบผ่อนช าระ  
24 เดือน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยธิดา บุญเปลี่ยน (2550) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลเกี่ยวกับรถจกัรยานยนต์
จ ากร้ านตั วแทนจ าหน่ ายร้ านค้ า ใน เขตอ า เภอ เวี ย งแหง  และ ไม่ สอดคล้อ งกั บผลการศึกษาของ  วร รธ นาพร  
วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากการสอบถามพนักงานขาย แต่มีวิธีการช าระเงิน
ในการซื้อรถจักรยานยนต์แบบผ่อนช าระ 24 เดือนเช่นกัน 

ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าชาวไทย ช าวเมียนมาร์  
และชาวไทยภูเขา ด้านผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขาให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทย ในเรื่อง
รถจักรยานยนต์มีสมรรถนะเป็นมาตรฐานมีคุณภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553)  
ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สินค้ามีความทันสมัย ด้านราคา มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญ
มากกว่าชาวไทย ในเรื่องการผ่อนช าระระยะยาว ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่ศึกษา
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พบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระดับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความแตกต่าง
กัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขาให้ความส าคัญมากกว่าชาวไทยในเรื่องเจ้าของร้านมีความเป็นกันเองกับลูกค้า  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีรายการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า มีความแตกต่างกันโดยชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญ
มากกว่าชาวไทย ในเรื่องมีสิ่งอ านวยความสะดวกจากทางร้านไว้คอยให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริวรรณ  
โสภณจิตร (2555) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการค้าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อ าเภอเมืองล าพูน พบว่าปัจจัยย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาพลักษณ์ของร้านดี ด้านท าเลที่ต้ัง มีความแตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา ให้ความส าคัญ
มากกว่าชาวไทย ในเรื่องของมีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553)  
ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ที่ตั้งของร้านหาง่าย ใกล้ที่พัก หรือท่ีท างาน  

ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดาเหมาะส าหรับลูกค้าชาวไทย ชาวเมียนมาร์  และชาวไทยภูเขา 
ซึ่งต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการท ามาหากิน และลูกค้าชาวไทยภูเขาต้องการรถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะ สามารถขี่ขึ้นภูเขาได้ดี 
ดังนั้น ร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก ควรน ารถรุ่นใหม่ ที่มีหลากหลายประเภท หลากหลายสี มาจ าหน่ายภายในร้านค้า โดยเฉพาะ  
รถประเภทเกียร์ธรรมดา ยี่ห้อฮอนด้า ขนาดเครื่องยนต์ 101-125 ซีซี เนื่องจากรถประเภทดังกล่าวเป็นรถครอบครัว  
มีความทนทาน ประหยัดน้ ามัน ประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานสูง  

ด้านราคา ลูกค้าชาวไทยเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยความละเอียดถีถ้วน ค านึงในด้านราคาและคุณภาพ  
ควรขายรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าชาวเมียนมาร์ราคาเท่าเทียมกัน โดยไม่เอาเปรียบลูกค้าที่มีอ านาจการต่อรองต่ า และลูกค้าชาวไทย
ภูเขามีรายได้ที่ไม่คงท่ี ร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก ควรก าหนดระดับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โดยมีวิธีการช าระเงินท่ี
หลากหลายช่องทาง อีกทั้งการช าระเงินมีทั้งแบบ เงินสด และเงินผ่อน โดยระยะเวลาในการผ่อนช าระให้ขยายให้นานขึ้นและ
เงื่อนไขการช าระเงินดาวน์ส าหรับผู้ออกรถจักรยานยนต์ใหม่มีตั้งแต่ 5 10 20 เปอร์เซนต์  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าชาวไทยการส่งเสริมการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าไดค้ือ เข้าไปในพ้ืนท่ีเพื่อพบปะหรือ
แนะน าสินค้า เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อมากขึ้น ควรมีการบริการพิเศษส าหรับเอกสารของลูกค้าชาวเมียนมาร์ที่
ต้องด าเนินการยุ่งยากมากกว่า ส่วนลูกค้าชาวไทยภูเขา ควรมีโปรโมช่ันที่ ลด แลก แจก แถม หรือให้คูปองส าหรับมาลุ้นรางวัล  
ชิงโชค จะท าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์มากขึ้น ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และควรมีสื่อที่หลากหลาย และควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับลูกค้าชาวเมียนมาร์ 
และลูกค้าชาวไทยภูเขาด้วยความเท่าเทียมกันกับชาวไทย มีความเป็นกันเองกับลูกค้า  

ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า 
 ส าหรับการออกแบบร้านค้า การจัดแสดงสินค้าภายในและภายนอกร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวตอก นั้นควรมีการปรับเปลี่ยน
มุมของสินค้าภายในร้านอยู่เสมอ เพราะจะท าให้มุมมองของลูกค้าที่เข้ามาในร้านเปลี่ยนไป เป็นการดึงดูดท าให้น่าสนใจมากขึ้น  
ในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น เครื่องดื่ม Wi-Fi ฟรี จะท าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและเข้ามาใช้บริการซ้ า มีการจัดแต่งสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ ถ้าหากเราจัดสินค้าตามเทศกาล สามารถดึงดูดความสนใจ
ให้กับสินค้าได้ 
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ด้านท าเลที่ต้ัง 
 ท าเลที่ตั้งที่เปิดร้านตัวแทนหรือร้านค้า ควรเป็นจุดที่สามารถมองหาร้านได้ง่าย เป็นย่านธุรกิจค้าปลีก เพราะง่ายต่อการ
เข้ามาเลือกซื้อสินค้า เดินทางไปมาสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ ใกล้ที่อยู่อาศัย ซึ่งลูกค้าชาวไทย ชาวเมียนมาร์ และชาวไทยภูเขา
สามารถเดินทางไปมาสะดวก ใกล้ที่ท างาน ใกล้สถานศึกษา มีพื้นที่กว้างขวางไว้ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ควรขยายเวลาท าการ
ในช่วงหลังช่ัวโมงการท างานปกติ และควรเปิดท าการในวันหยุด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากลูกค้าชาวเมียนมาร์ หยุดท างาน 
และจะเข้ามาซื้อสินค้าในวันดังกล่าวมากกว่าวันปกติ 
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