
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมปจจุบัน รถยนตเปนสินคาประเภทหนึ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
ท่ีผูบริโภคใหความสนใจเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากสภาพการเดินทางในปจจุบันท่ีมี
ความเรงรีบ และใชในการประกอบอาชีพ จนกลายเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การใช
รถยนตนั้นเพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง ไมวาจะเปนการเดินทางใน
ระยะใกลหรือไกลก็ตาม อีกท้ังรูปลักษณ สมรรถนะของรถยนตแตละยี่หอก็มีการเปล่ียนแปลง และ
มีการพัฒนามากข้ึน รวมถึงราคารถยนตของแตละคายรถก็มีหลากหลายมากข้ึนเชนเดียวกัน ท้ังนี้
เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคที่มีบุคลิกลักษณะ รสนิยมท่ีแตกตางกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2545 : 
ออนไลน) 
 ภาพรวมตลาดรถยนตของประเทศไทย ต้ังแตหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
สถิติจํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนใหมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังประเภทรถยนตนั่ง      
สวนบุคคลไมเกิน 7 คน และรถบรรทุกสวนบุคคล จนกระท่ังป พ.ศ. 2549 ท่ีมีจํานวนรถยนตท่ี    
จดทะเบียนใหมท่ัวประเทศ ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน จํานวน 305,441 คัน และ
ประเภทรถยนตบรรทุกสวนบุคคล จํานวน 328,266 คัน ซ่ึงรถยนตท้ัง 2 ประเภทนั้น มีจํานวนลดลง
เล็กนอยจากป พ.ศ. 2548 โดยเปนไปตามปจจัยหลายดานท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศท่ี
สงผลกระทบตอการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดโลก เชน ราคาน้ํามัน สถานการณ
การเมืองภายในประเทศไทย สวนในป พ.ศ. 2550 มีจํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนใหมท่ัวประเทศ 
ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน จํานวน 305,696 คัน เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากป พ.ศ. 2549 
ขณะท่ีประเภทรถบรรทุกสวนบุคคลมีจํานวน 308,500 คัน ลดลงจากป พ.ศ. 2549 (สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม, 2551 : ออนไลน) 
 ขณะท่ียอดขายรถยนตในประเทศชวง 4 เดือนแรกของป พ.ศ. 2551 พบวามีอัตรา      
การเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 14.6 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และแนวโนมตลาด
รถยนตในประเทศไทย จะมุงไปที่รถยนตนั่งขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีชวยประหยัดน้ํามัน
เช้ือเพลิง และสามารถใชพลังงานทดแทนได ทําใหในระยะยาวอุตสาหกรรมรถยนตซ่ึงมี           
แนวทางการปรับตัว และมีโอกาสเติบโตไปไดอีกมากในอนาคต (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551 : 
ออนไลน) 
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 จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง มีจํานวนประชากร 1,664,399 คน ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรมาก
ท่ีสุดในภาคเหนือ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2550 : ออนไลน) สงผลตอตลาดรถยนต
จังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน โดยรถยนตท่ีจดทะเบียนสะสม
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในอําเภอเมือง เชียงใหม ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน    
7 ท่ีนั่ง มีจํานวน 130,805 คัน เปนรถยนตท่ีจดทะเบียนใหมจํานวน 7,672 คัน และรถยนตบรรทุก
สวนบุคคลจํานวน 152,197 คัน เปนรถยนตจดทะเบียนใหมจํานวน 6,864 คัน ซ่ึงพบวามีจํานวน
รถยนตจดทะเบียนใหมท้ัง 2 ประเภท เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2549 ท่ีมีรถยนตท่ีจดทะเบียนใหมประเภท
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง จํานวน 7,113 คัน และประเภทรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
จํานวน 6,113 คัน (สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2551 : ออนไลน) 
 จากยอดจําหนายรถยนตท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ไดสงผลดีตอธุรกิจอุปกรณประดับยนต หรือ
อุปกรณตกแตงรถยนต อันเปนธุรกิจตอเนื่องจากการซ้ือขายรถยนต ซ่ึงการเติบโตของสินคา
ประเภทอุปกรณประดับยนตจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยอดการนําเขาอุปกรณรถยนตของ
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ขยายตัวรอยละ 7.2 (กรมการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย, 2548 : ออนไลน) และมีการคาดการณวาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เปนผลให
บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด ผูผลิตและจําหนายรถยนตยี่หอนิสสัน และบริษัท ฮอนดา 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจําหนายรถยนตยี่หอฮอนดา ไดมองเห็นแนวโนม    
การเติบโตดังกลาว จึงมีการใหความสําคัญในธุรกิจอุปกรณตกแตงรถยนต หรืออุปกรณประดับยนต
เชนเดียวกัน (ฐานเศรษฐกิจ, 2551 : ออนไลน) โดยการตกแตงรถยนตเพิ่มเติมภายหลังการซ้ือนั้น 
จะข้ึนอยูกับรสนิยมของเจาของ และความตองการสวนบุคคล เปนการสรางภาพลักษณ สะทอน
บุคลิกภาพ สนองความตองการที่หลากหลายของผูเปนเจาของรถยนตได โดยอุปกรณตกแตง
รถยนต เชน ฟลมกรองแสง เคร่ืองเสียง ลออัลลอยด เปนตน และจากจํานวนรถยนตท่ีเพิ่มข้ึนนั้น 
สงผลใหธุรกิจรานประดับยนต หรืออุปกรณตกแตงรถยนตมีแนวโนมการแขงขันเพิ่มมากข้ึน
เชนเดียวกัน 
 สําหรับจังหวัดเชียงใหมอันเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และมีประชากร
อยูอาศัยเปนจํานวนมาก เปนผลใหมีจํานวนรถยนตสวนบุคคล และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
เพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน ธุรกิจอุปกรณประดับยนตจึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในอําเภอเมือง เชียงใหม มีธุรกิจอุปกรณประดับยนตเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงทําใหมีการแขงขันทาง
การตลาดมากข้ึนเชนเดียวกัน ธุรกิจรานประดับยนตขนาดใหญท่ีจําหนายอุปกรณประดับยนต
หลากหลายประเภท และมีการบริการครบวงจร ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีดังนี้ คือ  รานแม็กซ     
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ออโตพลัส  รานมิสเตอรคาร  รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวีล  รานชุนศิลป  และรานอํานวยมอเตอร
แอร (รถภาคเหนือ, 2551 : 42) 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต
ในอําเภอเมือง เชียงใหม เพื่อนําขอมูลท่ีได มาใชประโยชนในการวางแผน และปรับปรุง             
การดําเนินงานดานการบริการของธุรกิจอุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหสอดคลอง
กับลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซ้ือ การเลือกบริการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม 
 2. ผูประกอบธุรกิจอุปกรณประดับยนต และผูท่ีสนใจในธุรกิจอุปกรณประดับยนต 
สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และวางแผนกลยุทธทางการตลาด ใหสอดคลองกับ    
ความตองการของผูบริโภค 
 
นิยามศัพท 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภค ประกอบดวยลักษณะของ
กลุมเปาหมาย อุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
โอกาสในการซ้ือ ชองทางหรือแหลง และข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2546 : 193) 
 อุปกรณประดับยนต หมายถึง อุปกรณตกแตงรถยนตท่ีเพิ่มเติมจากผูผลิตรถยนต ซ่ึงหา
ซ้ือภายหลังการซ้ือรถยนต เพื่อเปนส่ิงท่ีจะชวยเสริมแตงความสวยงาม และความสมบูรณแบบของ
รถยนต ประกอบดวย (สถาบันยานยนต, 2551 : ออนไลน) 
 -  อุปกรณตกแตงเพื่อเพิ่มความเร็ว ความแรงของรถยนต ไดแก เทอรโบ ทอไอเสีย 
โชค สปริงแตง เกจวัด ชุดยาง และลออัลลอยด 
  -  อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง ไดแก วิทยุ และเคร่ืองเลน CD DVD โทรทัศนติด
รถยนต ลําโพง 
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 -  อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ไดแก ชุดแตงรถยนตรอบคัน เบาะนั่ง ฝาครอบไฟ 
โลโก สต๊ิกเกอร สปอยเลอร ฟลมกรองแสง อุปกรณหุมพวงมาลัย อุปกรณหุมเกียร  
 -  อุปกรณตกแตงเพื่อความสะดวกปลอดภัย ไดแก เซ็นทรัลล็อค รีโมท และสัญญาณ
กันขโมย ชุดไฟ สปอรตไลท 
 สําหรับอุปกรณตกแตงรถยนตนั้น พบวาผูซ้ือใหความสนใจในสินคาประเภท       
เคร่ืองเสียง และสินคาเกี่ยวเนื่องมากท่ีสุด ทําใหมียอดจําหนายอยูในระดับสูง ถือเปนสินคาขายดี
ท่ีสุดในกลุมสินคาอุปกรณตกแตงรถยนต รองลงมา คือ ฟลมกรองแสง และเบาะนั่ง ท่ีเปนสินคา
ขายดีเชนเดียวกัน (ชมรมนักลงทุนเนนคุณคา, 2550 : ออนไลน) ดังนั้น จึงจะศึกษาอุปกรณ   
ประดับยนตเพียง 2 ประเภท ไดแก อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง และอุปกรณตกแตงเพื่อ    
ความสวยงาม 
 ผูบริโภค หมายถึง เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) และ/หรือรถยนตบรรทุกสวน
บุคคล (รถกระบะ) โดยเปนรถท่ีจดทะเบียน ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนผูซ้ือ
อุปกรณประดับยนตจากรานแม็กซออโตพลัส  รานมิสเตอรคาร  รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวีล     
รานชุนศิลป  และรานอํานวยมอเตอรแอร เพื่อใชประโยชนเปนการสวนตัว มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ  
การประกอบธุรกิจ 


