
 ซ

สารบัญ 
 

 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค 3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิด และทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 8 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 12 
 ขอบเขตการศึกษา  12 
 วิธีการศึกษา 13 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 13 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 14 
 สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 14 
 ระยะเวลาในการศึกษา 14 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 15 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  16 
 สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค ในอําเภอ 

            เมือง จังหวัดเชียงใหม   
20 

   



 ฌ

 
สารบัญ (ตอ) 

                       หนา 
  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช 

             บริการคารแคร 
27 

  สวนท่ี 4 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค และ 
             ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช 
             บริการคารแคร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จําแนกตาม  
             ประเภทรถ   

41 

  สวนท่ี 5 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค และ 
             ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช 
             บริการคารแคร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จําแนกตาม  
             รายไดตอเดือน 

63 

  สวนท่ี 6 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการใชบริการ 
               คารแคร 

86 

    
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 87 
 สรุปผลการศึกษา 87 
 อภิปรายผล 94 
 ขอคนพบ 98 
 ขอเสนอแนะ 100 
  

บรรณานุกรม 104 

  
ภาคผนวก 106 
 แบบสอบถาม 107 
  
ประวัติผูเขียน 115 
 
 



 ญ

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงลักษณะคําถามพฤติกรรมผูบริโภค 5 
2 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 16 
3 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 16 
4 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 17 
5 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด 
17 

6 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 18 
7 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 19 
8 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรถยนตท่ีใช 19 
9 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุการใชงาน

ของรถยนต 
20 

10 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการท่ีใชใน
คารแคร 

20 

11 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีเลือกใช
บริการคารแคร 

21 

12 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชบริการ
คารแครตอเดือน 

21 

13 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวนัท่ีใชบริการ
คารแครมากท่ีสุด 

22 

14 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช
บริการคารแครมากท่ีสุด 

22 

15 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายใน
การใชบริการคารแครโดยเฉล่ียตอคร้ัง 

23 

16 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเง่ือนไขในการ
ชําระเงินคาบริการ 

23 

 



 ฎ

 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

17 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจกัรานคาร
แครท่ีใชบริการ 

24 

18 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใช
บริการคารแครท่ีใชบริการ 

25 

19 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการสงเสริม
การขายท่ีชอบ 

26 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 

27 

21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานราคา 

29 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานสถานท่ีและการจดัจาํหนาย 

30 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

31 

24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานพนักงานผูใหบริการ 

33 

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการ 

35 

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

36 

27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ 

37 

28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัย
ยอยของสวนประสมการตลาดบริการ 

38 

29 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม บริการท่ีใชในคารแคร 
จําแนกตามประเภทรถ 

41 



 ฏ

   

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
30 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม สถานท่ีเลือกใชบริการ 

คารแคร  จําแนกตามประเภทรถ 
42 

31 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม การใชบริการคารแครตอ
เดือน จําแนกตามประเภทรถ 

43 

32 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม วันท่ีใชบริการคารแครมาก
ท่ีสุด จําแนกตามประเภทรถ 

44 

33 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม ชวงเวลาท่ีใชบริการคารแคร   
มากท่ีสุด จําแนกตามประเภทรถ 

45 

34 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม คาใชจายในการใชบริการ
คารแครโดยเฉล่ียตอคร้ัง จําแนกตามประเภทรถ 

46 

35 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม ตามเง่ือนไขในการชําระเงิน
คาบริการ จําแนกตามประเภทรถ 

47 

36 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม การรูจักรานคารแครท่ีใช
บริการ จําแนกตามประเภทรถ 

48 

37 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม เหตุผลท่ีเลือกใชบริการคาร
แครท่ีใชบริการ จําแนกตามประเภทรถ 

49 

38 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม รายการสงเสริมการขายท่ี
ชอบ จําแนกตามประเภทรถ 

50 

39 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จําแนกตามประเภทรถ 

51 

40 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ราคาจําแนกตามประเภทรถ 

53 

41 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ีและการจัดจําหนาย จําแนกตามประเภทรถ 

54 

42 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด จําแนกตามประเภทรถ 

56 



 ฐ

 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

43 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
พนักงานผูใหบริการ  จําแนกตามประเภทรถ 

58 

44 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามประเภทรถ 

60 

45 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการ จําแนกตามประเภทรถ 

61 

46 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการท่ีใชใน
คารแคร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

63 

47 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีเลือกใช
บริการคารแคร  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

64 

48 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชบริการคาร
แครตอเดือน จําแนกตามรายไดตอเดือน 

65 

49 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวนัท่ีใชบริการ
คารแครมากท่ีสุด จําแนกตามรายไดตอเดือน 

66 

50 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ
คารแคร มากท่ีสุด จําแนกตามรายไดตอเดือน 

67 

51 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการ
ใชบริการคารแครโดยเฉล่ียตอคร้ัง จําแนกตามรายไดตอเดือน 

68 

52 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเง่ือนไขในการ
ชําระเงินคาบริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

69 

53 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจกัรานคาร
แครท่ีใชบริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

70 

54 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใช
บริการคารแครท่ีใชบริการ จาํแนกตามรายไดตอเดือน 

71 

55 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการสงเสริม
การขายท่ีชอบ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

72 



 ฑ

 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

56 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

73 

57 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ราคา จําแนกตามรายไดตอเดือน 

75 

58 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ีและการจัดจําหนาย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

77 

59 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

79 

60 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดาน
พนักงานผูใหบริการ  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

81 

61 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   จําแนกตามรายไดตอเดอืน 

83 

62 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
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63 แสดงสรุปพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค ในอําเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประเภทรถ 

90 

64 แสดงสรุปปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ   
ธุรกิจคารแคร จําแนกตามประเภทรถ 
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65 แสดงสรุปพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค ในอําเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
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66 แสดงสรุปปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ   
ธุรกิจคารแคร จําแนกตามรายไดตอเดือน 
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