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หลักการและเหตุผล 

รถยนตจัดวาเปนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
อาจจะถือไดวาเปนปจจัยท่ี 5 ของมนุษย ท่ีชวยในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง และการ
ขนสง ปจจุบันนั้นคนไทยถือวารถยนต ไมใชเพียงยานพาหนะแตรถยนตเปรียบเหมือนเฟอรนิเจอร
ช้ินหนึ่งท่ีบงบอกถึงฐานะทางสังคม เกียรติภูมิรายได และรสนิยม ของผูครอบครองอีกดวย 

การขยายตัวท่ีสูงอยางตอเนื่อง ของยอดขายรถยนตในประเทศไทย ทําใหมีความ
เปนไปไดท่ีตลาดรถยนตท้ังในและตางประเทศในป 2553 นี้จะขยายตัวไดสูง โดยยอดขายรถยนต
ในประเทศมีโอกาสขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 28 ถึง 33 คิดเปนจํานวน 700,000 ถึง 730,000 คัน 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553, ออนไลน) จากการเพิ่มจํานวนข้ึนของยอดขายดังกลาว สงผลใหธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับยานยนตเติบโตตามไปดวย และธุรกิจคารแคร ก็เปนหนึ่งในหลายธุรกิจท่ีมีแนวโนมจะ
เติบโต บวกกับพฤติกรรมการดูแลรักษารถยนตของคนไทยในปจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคย
ทําความสะอาดดูแลรักษารถยนตดวยตนเอง หันมาใชบริการธุรกิจใหบริการดูแลรักษารถยนตท่ีมี
มาตรฐานมากข้ึน สาเหตุท่ีสําคัญคือ ไลฟสไตลคนรุนใหมไมมีเวลาลางรถเอง ประหยัดเวลา และ
แรงงานของตน ความสะดวกสบาย ตองการการดูแลทะนุถนอมเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการยากกวา
จะไดมาแตละคัน และบางกลุมเห็นวา การดูแลทําความสะอาดดวยตนเอง อาจไมท่ัวถึง ดังนั้นการ
ใชบริการธุรกิจดังกลาวจึงตอบสนองความตองการในจุดนี้ได ถึงแมวาบางคร้ังจะมีคาใชจายท่ีสูงก็
ตาม แตเม่ือเทียบกับราคารถยนตแลว ถือวามีความคุมคา ไมแพงจนเกินไป (อีซ่ีโรดเทรนนิ่ง, 2552: 
ออนไลน)  

จังหวัดเชียงใหมถือเปนศูนยกลางการพาณิชย อุตสาหกรรม และการคมนาคม ของ
ภาคเหนือ ท่ีมีการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีจํานวนประชากร 1,673,813 
คน จํานวนครัวเรือน 617,627 ครัวเรือน รายไดสวนใหญมาจากสาขาการบริการ 27.32% คิดเปน
มูลคา 27.32 ลานบาท และรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรในจังหวัดเชียงใหม มีการเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องจาก 49,412 บาทในป 2544 เปน 64,429 บาทในป 2550 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, 2550) จากรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหความสามารถในการจับจาย
เพิ่มข้ึน และเพื่อความสะดวกในดานการเดินทาง การซ้ือรถยนตเพื่อใชงาน จึงเปนส่ิงตนๆ              
ท่ีประชากรจังหวัดเชียงใหมมักจะเลือกซ้ือ รองจากท่ีอยูอาศัย สังเกตุไดจากการเพิ่มข้ึนของรถยนต
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ท่ีจดทะเบียนสะสมในจังหวัดเชียงใหม เฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รย.1) จากป     
พ.ศ. 2541 – 2552 

จากขอมูล จํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนสะสมในจังหวัดเชียงใหม เฉพาะรถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รย.1) จากป พ.ศ. 2541 จนถึง พ.ศ. 2552 มีจํานวนที่เพ่ิมข้ึน และมี
แนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนทุกป โดยจากจํานวน 67,039 คันในป 2541 มาเปน จํานวน 150,016 คันในป 
2552 คิดเปนสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 124.77 (กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทาง
บก, 2552: ออนไลน) ซ่ึงจากจํานวนรถยนตท่ีเพิ่มข้ึน สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับรถยนต
โดยเฉพาะธุรกิจคารแคร มีแนวโนมการใชบริการในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนดวย (ไพรัช ประมวลสุข 
สมาคมผูประกอบการคารแครไทย, 2551, ออนไลน) ปจจัยท่ีทําใหการทําธุรกิจคารแครมีโอกาส
เติบโต ประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลัก ประกอบไปดวย ปจจัยแรก เร่ืองจํานวนรถยนต ท่ีมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมข้ึน และคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกๆป ปจจัยท่ีสอง เร่ืองสถานท่ีและความสะดวก
ในการลางรถ ปจจุบันสังคมเมือง ท่ีดินคอนขางแพง อาคารบานเรือนก็คับแคบลง ทําใหการลางรถ
เองก็ลําบาก ในเร่ืองพื้นท่ีและการนําน้ํามาใช ปจจัยท่ีสาม เร่ืองพฤติกรรมของคนใชรถซ่ึงมีเวลาไม
มากนักในการดูแลรถของตัวเอง กวาจะซ้ือรถไดก็ตองอดออมกัน ดังนั้นทุกคนก็รักรถของตัวเองซ่ึง
เปนสมบัติช้ินสําคัญอันหนึ่ง หากจะปลอยใหสกปรก ก็ไมเหมาะสม หากจะลางเอง ก็ตองใชเวลา 
เพราะไมมีเคร่ืองมือท่ีชวยใหการลางรถไดเร็วข้ึน หรือลางเองอาจจะไมสะอาดเพียงพอ  

ขอมูลจาก ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พบวาป พ.ศ. 2549 
มีผูประกอบธุรกิจประเภทคารแครท่ีจดทะเบียนถูกตองในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีจํานวน
ท้ังส้ิน 7 ราย ในป พ.ศ. 2550 จํานวน 18 ราย ป พ.ศ. 2551 จํานวน 33 ราย ป พ.ศ. 2552           
จํานวน 40 ราย และในป พ.ศ. 2553 มีจํานวนท้ังส้ิน 44 ราย (ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม, 2553) ซ่ึงจํานวนดังกลาวเปนจํานวนท่ีมีการจดทะเบียนและเสียภาษีถูกตอง
เทานั้น จากการสํารวจเบื้องตนของผูศึกษาในระหวางเดือนตุลาคม 2553 โดยการเดินทางไปตาม
ถนนสายตางๆ ในบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวามีธุรกิจคารแคร ประมาณ 100 แหง    
และจากปจจัยท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงเปนผลใหธุรกิจคารแครมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวมากข้ึนอีก
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

จากจํานวนรถยนต และจํานวนรานธุรกิจคารแครในจังหวัดเชียงใหมท่ีมีมากข้ึน ผูใช
รถมีเวลาดูแลรถยนตนอยลง สงผลใหธุรกิจคารแครเกิดการแขงขันกันสูง และคาดวามีแนวโนมจะ
มีการแขงขันกันรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค 
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหทราบผลการศึกษาจากการสํารวจกลุมผูบริโภค วาปจจุบัน
กลุมผูบริโภค มีพฤติกรรมในการใชบริการธุรกิจคารแครอยางไร และกลุมผูบริโภคท่ีผูศึกษามีความ
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สนใจท่ีจะศึกษา คือกลุมผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกใชบริการ สามารถนําขอมูลดังกลาวมากําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุง
พัฒนาธุรกิจใหสอดคลองกับผูบริโภคตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการธุรกิจ 
คารแคร 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการ 
ธุรกิจคารแคร 

2. นําผลที่ไดไปปรับปรุง และเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนากลยุทธ 
สวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

 
นิยามศัพท 
 พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแคร หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับการใชบริการธุรกิจคารแคร โดยผานกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตองมีการ
ตัดสินใจท้ังกอน และหลังการกระทําตาง ๆ โดยพฤติกรรมผูบริโภค ศึกษาจากแนวคิดพฤติกรรม
ผูบริโภค 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who), ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What), ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why), ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who), ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When), ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) 
 ธุรกิจคารแคร  หมายถึง ศูนยบริการที่ดูแลรักษารถยนตท่ีเปดใหบริการแกผูใชบริการ
ในการทําการลางอัดฉีด ขัดเงาสี เคลือบสี ขัดเบาะทําความสะอาดพรม เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง/
เปล่ียนใสกรอง/อัดจารบี เปล่ียนอุปกรณอ่ืน เชนท่ีปดน้ําฝน เปนตน 
 ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีเคยใช
บริการธุรกิจคารแคร ท่ีมีไลฟสไตลเปนคนรุนใหมไมมีเวลาลางรถเอง ประหยัดเวลา และแรงงาน
ของตน ความสะดวกสบาย ตองการการดูแลทะนุถนอมเปนพิเศษ 
 


