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ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง 

ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้ให้บรกิารสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

กฤษฎา  แสนวาสน์  และธันยาน ี โพธิสาร 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง 

ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้ประกอบการ

ค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชียงใหม่ จำนวนท้ังหมด 70 ราย  

โดยใช้แบบสอบ ถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ  50-59 ปี  ระยะเวลาการ

ดำเนินงานของกิจการค้ารถยนต์มือสองมากกว่า 10 ปี ตำแหน่งในกิจการเป็นเจ้าของกิจการ รูปแบบกิจการคือเป็น

เจ้าของคนเดียว จำนวนรถยนต์ท่ีมีขายในร้านต่อเดอืน  1-10 คัน  กิจการสามารถขายรถต่อเดอืน 4-6 คัน   เงินทุนในการ

จดทะเบียนกิจการ 2,000,001 -5,000,000 บาท และ จำนวนพนักงานในกิจการไม่เกนิ 2 คน  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บริการบริษัทลิสซิ่งท่ีใช้บริการในปัจจุบัน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับน้อย  โดยมีความถี่ในการใช้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)  

รองลงมาคือ ธนาคารเกียรตนิาคิน จำกัด (มหาชน)   และบริษัท นิ่มซี่เส็งลสิซิ่ง จำกัด  

ส่วนใหญ่การทราบแหล่งข้อมูลบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือ พนักงานบริษัทลิสซิ่งผู้ให้บริการด้าน

สินเชื่อเช่าซือ้ เหตุผลหลักที่ใชบ้ริการสินเชื่อจากสถาบันต่างๆ คือ ธนาคารมคีวามมั่นคง และภาพลักษณ์ท่ีดี และสถานที่ 

ตัง้ของกจิการ คือ ตลาดรถยนต์สันกู่เหล็ก  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อ 

เช่าซื้อรถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงลำดับคือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านกระบวนการให้บริการ  

ด้านสิ่งนำเสนอทางกายภาพ  ด้านราคา  และด้านการส่งเสริมการตลาด   ส่วนด้านการจัดจำหน่าย ให้ระดับท่ีมีผลมี

ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง  

สำหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้านให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรกดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่   

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและยอดจัดไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความต้องการ   ด้านราคา  ได้แก่ สถาบันให้ค่านำ 

จัดไฟแนนซ์ (ค่ารเีบท,ค่าคอมมสิช่ัน) ในอัตราที่สูง เช่น 8% ของอัตราดอกเบ้ียท้ังหมด  ด้านการจัดจำหน่าย   ได้แก่ มกีาร

ให้บริการสินเชื่อและทำสัญญานอกสถานท่ี ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีพนักงานแนะนำการให้บริการถึง
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สถานท่ีประกอบการ  ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถในการ

สื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย   ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ได้แก่ กระบวนการทำสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลาการ 

รอคอย เช่น การเช็คประวัติลูกค้าออนไลน์ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  

ABSTRACT 

 This study aimed to explore services marketing mix affecting used-car business in Mueang Chiang Mai 

district towards choosing car-leasing-service providers. Samples of this study were specified to 70 entrepreneurs of 

used-car business who registered with Department of Business Development, Chiang Mai. Questionnaires were 

used as the tool to collect data. Data analysis was conducted by the use of descriptive statistics consisting of 

frequency, percentage and mean. 

 The findings presented that most respondents were male in the age of 50-59 years old. They had 

operated the used-car business for more than 10 years and were in the position of business owner. Their business 

was registered in a single-owner category. In a month, they had 1-10 used-cars for sales and 4-6 cars were sold. 

The authorized capital of their business was 2,000,001-5,000,000 baht and the maximum numbers of employee 

were 2 persons. 

 The respondents had low level of frequency in taking services from their current car-leasing-service 

provider. The moderate level of frequency in taking car-leasing-services was mostly done with Krungsri Bank Public 

Company, Kiatnakin Bank Public Company and Nimseeseng Leasing Company Limited, respectively. 

 The majority learned information about the car-leasing-services from the officers of car-leasing service 

companies. Reason on taking car-leasing services from the financial institutes was referred to the stability and the 

good image of the bank as well as the banking location at San Khu Lek Used-Car Market.  

 Regarding the services marketing mix, the respondents considered that the following factors affecting to 

their selection of car-leasing-service providers at high level: people, product, process, physical evidence, price and 

promotion, respectively. However, the place was ranked as a factor affecting to the selection of car-leasing-service 

providers at moderate level.  

Elements of each factor which were ranked at the highest level of concern were shown as follows. In 

product factor, the highest level of concern was for the appropriate approval on credit limits and hire-purchase 
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amount as needed. In price factor, the highest level of concern was for the high rebate and commission rates such 

as 8% of the entire interest rates as offered by the financial institutes. In place factor, the highest level of concern 

was for the availability of off-site leasing and contract services. In promotion factor, the highest level of concern was 

for the availability of staff to introduce services at the business sites. In people factor, the highest level of concern 

was for the proficiency of staff as well as their ability to communicate with customers on used-car leasing services 

with easy-to-understand language. In process factor, the highest level of concern was for the simple process in 

making contract and the use of technology such as on-line personal verification to facilitate customers and shorten 

the waste of time for waiting. In Physical evidence factor, the highest level of concern was for cleanliness and well-

arrangement. 

บทนำ 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของภาคเหนือตอนบน  มีประชากรท้ังสิ้น 1,664,399 ราย 

(สำนักงานสถิติจั งหวัด เชียงใหม่ , 2556) รวม ท้ั งมีการขยายตัวจากการลงทุนอสั งหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ อาศั ย 

และห้างสรรพสินค้าอย่างหลากหลายรูปแบบ จึงส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีความจำเป็นมาก ซึ่งความ

สะดวกสบายจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะสำหรับการเดินทางมีจำนวนมากขึ้น โดยพบว่าในปี 2555 มีจำนวน

รถรวมท้ังสิ้น 795,189 คัน จำแนกเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 316,595 คัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 จำนวน 

295,740 คัน (สำนักงานขนส่งเชยีงใหม่, 2556) สบืเนื่องจากรัฐบาล ได้ออกมาตรการรถคันแรกออกมาเมื่อเดอืนกันยายน 

ปี 2555 ทำให้ตลาดรถมือ  2 ได้ รับผลกระทบรุนแรงขึ้นอีก  ว่าผู้บ ริโภคหันไปซื้ อรถใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะ 

รถประหยัดพลังงาน (อีโคคาร์) ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ประกอบการเต็นท์รถท่ัวประเทศท่ีมีราว 2 หมื่น

รายได้รับผลกระทบมากขึน้ เนื่องจากในตลาดรถมือ 2 ท่ีซื้อขายกันเองและจากเต็นท์รถจากเดิมจะมีปริมาณรถหมุนเวยีน

อยู่ในตลาดราว 1 ล้านคันต่อปี  

ปัจจุบันภาพรวมของตลาด ผู้ประกอบการเต็นท์รถจะขายรถได้ต่อเดือนเพียง 10-15% ของสต๊อกรถท่ีมีอยู่ใน 

แต่ละเดือน จากเดิมท่ีขายรถได้ 30-40% ของสต๊อกรถท่ีมีอยู่ ทำให้ผู้ประกอบการตกอยู่ในภาวะขาดทุนจากมูลค่า 

สต๊อกท่ีลดลงต่อเดือน (รถมือ2อ่วม!ราคาร่วง30% พิษรถคันแรก, 2556) โดยในปี พ.ศ.2553-2555 จากสถิติจำนวนรถ 

จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรถยนต์ใหม่ทำการแจ้งจดทะเบียนลดลง

จากป ี2553 จำนวน 6,060 คัน ซึ่งในปี 2555 มกีารแจ้งจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเพียง 2,390 คัน เมื่อเปรียบเทียบ

กับจำนวนรถโอนทะเบียนต่อรถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่ามีสัดส่วนรถยนต์โอนทะเบียนเพิ่ม 67.04% ในปี 2555 จากปี 

2553 ท่ีมีสัดส่วนเพียง 60.96% (สำนักงานขนส่งเชียงใหม่, 2556) ส่งผลให้ภาพรวมราคาประมูลรถยนต์มือสองเฉลี่ย

ปรับตัวลดลง เป็นผลจากอุปทานรถยนต์ท่ีมีอยู่ในตลาดค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง ประกอบกับ
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บริษัทสินเชื่อได้เร่ิมปรับลดวงเงินดาวน์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลงเป็นการยืดหยุ่น เพื่อให้ราคารถยนต์มือสองสามารถแข่งขัน

กับรถยนต์มือหนึ่งได้ (สหการประมูล, 2556) ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถาบันบริการธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

รองรับท้ังสิ้นถึง 18 แห่ง (กฤษณะ แสนวาสน์, 2551) ซึ่งในการทำธุรกิจรถยนต์มือสองสิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ การเช่าซื้อผ่าน

สถาบันบริการสินเชื่อต่างๆ เสมือนการเปลี่ยนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเช่าซือ้โดยตรงจากผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์

มือสอง ไปยังบริษัทสินเชื่อให้รับความเสี่ยงแทน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองและบริษัทสินเชื่อโดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสำคัญ ได้แก่ ลูกค้า (Customer) 

ผู้ประกอบการธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง (Dealer) บริษัทสินเชื่อ (Finance) โดยสัญญาเช่าซื้อทำขึ้นระหว่างลูกค้า (ผู้เช่าซื้อ) 

กับบริษัทสินเชื่อ (ผู้ให้เช่าซื้อ) ดังนั้น เมื่อลูกค้าพิจารณาและตัดสินใจเลือกข้อเสนอในการขายสินค้าและบริการของ

ผู้ประกอบการธุรกิจค้ารถยนต์มือสองเรียบร้อยแล้วจะทำการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทสินเชื่อ  (ผู้ให้เช่าซื้อ)  

เพื่อดำเนินการด้านหนังสือเอกสารสัญญารวมท้ังการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ โดยมีตั วแทนจากบริษัทนั้น ๆ  

เป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการทำสัญญาระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจค้ารถยนต์มือสองกับลูกค้า  

(ผู้เช่าซื้อ) เพื่อดำเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อนำมาชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ฯ ซึ่งภายหลังจาก

กระบวนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้น ภาระความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นระหว่างผู้เช่าซื้อในฐานะลูกหนี้กับ

ผู้ให้เช่าซื้อในฐานะเจ้าหนี้ และเมื่อผู้เช่าซื้อปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาการผ่อนชำระครบกำหนด บริษัทสินเชื่อ (ผู้ให้

เช่าซือ้) จะดำเนินการโอนกรรมสทิธ์ิความเป็นเจ้าของให้แก่ลูกค้า (ผู้เช่าซือ้) ทันที (บุญถนอม พิสูจน์, 2556) 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีการจดทะเบียนเพื่อประกอบการค้ารถยนต์มือสองมากถึง  149 ราย (กฤษณะ  

แสนวาสน์, 2551) โดยมีจำนวนมากท่ีสุดในเขต อำเภอเมอืงเชียงใหม่ ถึง 70 แห่ง (รายงานสรุปผลการดำเนนิงานธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้บริการจากสถาบันบริการสินเชื่อ ต่างๆ (บุญถนอม 

พิสูจน์, 2556) โดยได้รับข้อเสนอด้วยเงื่อนไขและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกันไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ

ธุรกิจให้สามารถตอบสนองและบริการความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ดังนัน้จึงแสดงถึงความสำคัญระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ

รถยนต์มือสองและบริการธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษาส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ธุรกิจรถยนต์มอืสองในอำเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการเลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มอืสองในอำเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการเลอืกผู้ให้

บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือก

ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  

2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจการประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง สามารถใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้  
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดดา้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการซึ่งมี

รายละเอยีดดังนี้ 

Philip Kotler กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ นั้นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

7P’s ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งท่ีผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้ รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยท่ัวไปแล้ว ผลิตภัณฑ์

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับตอ้งไม่ได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกำหนดราคา

การให้บริการควรมคีวามเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกระดับบริการท่ีต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ

นำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนำเสนอ  ซึ่งจะต้อง

พจิารณาในดา้นทำเลท่ีต้ัง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารให้

ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสำคัญ

ของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตอ้งอาศยัการคัดเลอืก การฝึกอบรมการจูงใจ  

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

และผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความ 

คิดริเร่ิม มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 
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6. ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้าง

และนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ท้ังทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ

ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  

และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ

บริการ ท่ีนำเสนอให้กับผู้ใชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือก

ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองราชบุรี จากศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนผสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ความสำคัญมาก โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย4.19) โดยให้ความสำคัญในด้านเงื่อนไขและขั้นตอนไม่ซับซ้อน ปัจจัยด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย4.14)  

โดยให้ความสำคัญในดา้นการมีจำนวนพนักงานท่ีให้บริการเพยีงพอ ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย4.01) โดยให้ความสำคัญใน

ด้านอัตราดอกเบ้ีย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย3.94) โดยให้ความสำคัญในด้านผ่อนหมดสามารถให้โอนทะเบียนได้

ทันที ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย3.90) โดยให้ความสำคัญในด้านสามารถชำระเงินผ่านธนาคารและ

เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย3.89) โดยให้ความสำคัญในด้าน

ความมชีื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย) โดยให้ความสำคัญในด้านมีส่วนลด

ดอกเบีย้หากปิดบัญชกี่อนกำหนด 

ประชา ฬ่อสุวรรณ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมผีลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร

ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชยีงราย จากการศกึษาพบว่าผู้ใชบ้ริการส่วนใหญ่รอ้ยละ 88.0 เคยใช้บริการสินเชื่อเช่า

ซื้อรถยนต์ โดยหาข้อมูลจากสื่อโฆษณาต่างๆ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีการหาข้อมูลบ้าง รองลงมาคือมีการหา

ข้อมูลโดยละเอียด สื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ พนักงานบริษัท รองลงมาคือชื่อเสียงของบริษัท 

เหตุผลส่วนใหญ่ในการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการมาจากความน่าเชื่อถอืของธนาคาร รองลงมาคือการจ่ายอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำ

กว่าบริษัทอื่นๆ มีวงเงินท่ีได้รับอนุมัติสินเชื่อ คือ ระหว่าง 400,001 – 600,000 บาท รองลงมาคือ วงเงิน 600,001 – 

800,000 บาท มีระยะเวลางวดการชำระเงินท่ีต้องชำระเงินคือ 72 งวด มากท่ีสุด รองลงมาคือ 84 งวด แสดงให้เห็นว่า

การติดต่อใช้บริการเช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ท่ีสำคัญคือ ต้องการผ่อนชำระระยะยาว เนื่องมาจากความต้องการ

ปัจจัยพืน้ฐานด้านอ่ืนๆ และลูกค้าสามารถส่งชำระค่างวดได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร มคีวามพึงพอใจการให้บริการตรงกับ



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                         ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2558) 

 

Vol. 1 No. 1 (January – March 2015) |  7 

 

ท่ีคาดหวัง รองลงมาคือ มีความพงึพอใจมากในการให้บริการสูงกว่าที่คาดหวัง และมีการแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้

บริการ 

กฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองต่อการใช้บริการ

ด้านสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ จากการศกึษาพบว่า ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านบุคลากร   

ให้ความสำคัญ 3 ลำดับแรกคือ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี พนักงานมีความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ และให้คำแนะนำอย่าง

ถูกต้องและไว้วางใจได้ ด้านกระบวนการ ให้ความสำคัญ 3 ลำดับแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการด้าน

สินเชื่อ กระบวนการทางสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบการทำงานท่ีแม่นยำและเชื่อถือได้ ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ให้ความสำคัญ 3 ลำดับแรกคือ สถานท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี

ทันสมัย บรรยากาศภายในธนาคารมคีวามอบอุ่นและเป็นกันเอง ด้านราคา ให้ความสำคัญ 2 ลำดับแรกคือ ธนาคารให้ค่า

นำจัดไฟแนนซ์ มีอัตราค่าธรรมเนยีมในการบริการต่างท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอนรถ ด้านการจัดจำหน่าย ให้ความสำคัญ 3 

ลำดับแรกคือ มกีารให้บรกิารสินเชื่อนอกสถานท่ี เวลาเปิด-ปิดการให้บริการมีความเหมาะสม ทำเลท่ีตัง้ของธนาคารใกล้

สถานท่ีประกอบการตดิต่อสะดวก ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ความสำคัญ 3 ลำดับแรกคือ มรีะยะเวลาหรือจำนวนงวด

ในการผ่อนชำระตรงตามความต้องการ เป็นธนาคารท่ีให้วงเงินกู้สูง เป็นธนาคารท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ำด้านสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสำคัญ 3 ลำดับแรกคือ การมีพนักงานจองธนาคารไปแนะนำการ

ให้บริการถึงสถานประกอบการ ธนาคารมีการส่งเสริมการตลาดหรือขายโดยให้ค่านำจัดพิเศษ เช่น ท่องเท่ียว  

มกีารโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ 

นัทธมน องคานุภาพ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการ

สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใชบ้ริการในอำเภอเมอืงจังหวัดลำพูน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มอีายุ 26-35 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศกึษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ

รถยนต์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่องทางการ

จำหน่าย ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัจจัยใน  

แต่ละด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานมี

ความสามารถในการอธิบายให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ และพนักงานสามารถประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยด้าน

กระบวนการ ได้แก่ความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติ ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่สถาน

ประกอบการตั้งขึ้นอย่างมั่นคงถาวร ส่วนปัจจัยย่อยท่ีให้ความสำคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
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ได้แก่ ไม่ตอ้งใชผู้้ค้ำประกัน ปัจจัยดา้นราคา ได้แก่ จำนวนเงินค่างวดท่ีต้องชำระ ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ 

สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มสี่วนลดหากปดิบัญชกี่อนกำหนด 

วชิราภรณ์ ขันแก้วผาบ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง  

ในการเลือกใช้บริการ สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อของบริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ป ีคิดเป็นร้อยละ 30.30 ประกอบกิจการ

ประเภทท่ีไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กิจการเจ้าของคนเดียว) คิดเป็นร้อยละ 78.33 มีตำแหน่งงานเป็นเจ้าของกิจการ 

คิดเป็นร้อยละ 75 ดำเนินธุรกิจมา 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 46.70 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000,0001-5,000,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.70 สถานประกอบการจะ

ตั้งอยู่บนถนนสันกู่เหล็ก ถนนรัตนโกสินทร์ ถนนอัษฎาธร ถนนสนามกีฬา ถนนช้างเผือก ถนนมหิดลและถนนแยกราม 2  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง ในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่า

ซื้อของบริษัทลิสซิ่ง ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์การด้านบุคคล ปัจจัยภายในองค์การด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยภายใน

องค์การด้านราคา ปัจจัยภายในองค์การด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยระหว่างบุคคล ปัจจัยเฉพาะบุคคล และ

ปัจจัยด้านอื่น ๆ  สำหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้านให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดลำดับแรก  ดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือยอดจัดไฟแนนท์ท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการ  ด้านราคา ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียในการ

ผ่อนต่ำ   ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความตอ้งการ  สำหรับปัจจัยย่อย

ท่ีให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก ดังนี้ ด้านการจัดจำหน่าย ได้แก่ ทำเลท่ีตั้งของบริษัทใกล้กับสถานประกอบการ  

ไปมาสะดวก  ด้านการส่งเสริมการตลาดได้แก่ บริษัทให้ค่าจัดไฟแนนท์ /ค่ารีเบสแก่ลีดเดอร์ในอัตราท่ีสูง  ด้านบุคคล  

ได้แก่ พนักงานสินเชื่อมคีวามพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา  ด้านสิ่งนำเสนอทางกายภาพ ได้แก่ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ท่ีทันสมัย 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอำเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ  

ประชากร 

ประชากรท่ี ใช้ ในการศึกษาค ร้ังนี้ คื อ  ผู้ ป ระกอบการค้ ารถยนต์ มื อสองในอำเภอ เมื องเชียงใหม่   

ท่ีจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 70 ราย (รายงานสรุปผลการดำเนินงานธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555) การศึกษาครัง้นี้จะศกึษาจากประชากรท้ังหมด 
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วิธีการศึกษา 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire Method ) 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการค้ารถยนต์มือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 70 ราย (รายงานสรุปผลการ

ดำเนนิงานธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555)  

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทำ

แบบสอบถามให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ ท้ังน้ีแบบสอบถามจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าของกิจการ ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการ ตำแหน่ง

กิจการ ประเภทของกิจการ จำนวนรถยนต์ท่ีมขีายในร้าน ยอดขายรถยนต์ของกิจการ ใช้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

กับสถาบันการเงินใดบ้าง  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอำเภอเมืองเชยีงใหม่ในการ

เลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ ได้แก่ ปัจจัยดา้น ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 

ลักษณะทางกายภาพ และ กระบวนการให้บริการ  

ส่วนท่ี 3 ปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะในการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของเจ้าของกิจการ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.4 มีอายุ  50-59 ปี ร้อยละ 34.3 

ระยะเวลาการดำเนินงานของกิจการค้ารถยนต์มือสอง มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 51.4 ตำแหน่งในกิจการเป็นเจ้าของกิจการ 

ร้อยละ 90.0 รูปแบบกิจการ คือ เป็นเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 94.3 จำนวนรถยนต์ท่ีมีขายในร้านต่อเดือน คือ 1-10 คัน 

ร้อยละ 47.1 กิจการสามารถขายรถต่อเดือน 4-6 คัน ร้อยละ 41.4  เงินทุนในการจดทะเบียนกิจการ 2,000,001 -

5,000,000 บาท ร้อยละ 31.4 จำนวนพนักงานในกิจการ ไม่เกิน 2 คน ร้อยละ 77.2   ความถี่ในการใชบ้ริการบริษัทลิสซิ่ง

ท่ีใช้บริการในปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.03) โดยมีความถี่ในการใช้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ค่าเฉลี่ย 3.29) รองลงมา คือ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด 
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(มหาชน) (ค่าเฉลี่ย 2.96) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ค่าเฉลี่ย 2.77) ส่วนใหญ่การทราบแหล่งข้อมูล

บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือ พนักงานบริษัทลิสซิ่งผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ ร้อยละ 81.4 รองลงมา เจ้าของ

เต้นท์อื่นท่ีเคยใช้บริการแนะนำ ร้อยละ 72.9 เหตุผลหลักท่ีใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันต่างๆ คือ ธนาคารมีความมั่นคง 

และภาพลักษณ์ท่ีดี ร้อยละ 27.1 รองลงมา คือ ได้รับอนุมัติสินเชื่อวงเงินตามท่ีต้องการ ร้อยละ 22.9  สถานท่ีตั้งของ

กิจการ คือ ตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ ร้อยละ 28.6 รองลงมา คือ  ตลาดรถยนต์อัษฎาธร  ร้อยละ 24.3  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่  

ในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อ  

เช่าซื้อรถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงลำดับ คือ  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.41) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 

4.17) ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ด้านสิ่งนำเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.63) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.54) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.53)  และให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง  ได้แก่ ด้านการจัดจำหน่าย 

(ค่าเฉลี่ย 3.47)  

 ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีให้

ระดับความสำคัญสูงสุด 3 อันดบัแรก คือ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและยอดจัดไฟแนนซ์ที่เหมาะสม และตรงตามความ

ตอ้งการ รองลงมา สถาบันมชีื่อเสียง และมีความมั่นคงทางการเงิน  และมีระยะเวลาหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระตรง

ตามความตอ้งการ  

ปัจจัยดา้นราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับ

ความสำคัญสูงสุด 2 อันดับแรก คือ สถาบันให้ค่านำจัดไฟแนนซ์ (ค่ารเีบท,ค่าคอมมสิช่ัน) ในอัตราที่สูง เช่น 8% ของอัตรา

ดอกเบี้ย ท้ังหมด มีค่าธรรมเนียมในการบริการต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่าทำสัญญา  

และค่าธรรมเนยีม อื่นๆ 

ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย

ย่อยท่ีให้ระดับความสำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการให้บริการสินเชื่อและทำสัญญานอกสถานท่ี   รองลงมา มีสาขา

หลายแห่งสามารถตดิต่อได้สะดวก  และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผู้ใชบ้ริการ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

โดยปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับความสำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีพนักงานแนะนำการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการ   

รองลงมา คือ มีการมอบของขวัญสมนาคุณแต่ละเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น  และมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับรถยนต์มอืสอง เช่น การจัดตลาดนัดรถยนต์มอืสอง เป็นต้น  

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับความสำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถในการ
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สื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  รองลงมา คือ พนักงานพร้อมท่ีจะ

ให้บริการตลอดเวลา และ พนักงานเขา้ใจความตอ้งการของลูกค้า และสามารถตอบสนองได้ทันเวลา  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับความสำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กระบวนการทำสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีการใช้

เทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็คประวัติลูกค้าออนไลน์   รองลงมา คือ การ

บริการต้องมีความรวดเร็วและถูกต้องตามเวลาความต้องการของลูกค้า เช่น มีการอนุมัติภายในเวลาท่ีลูกค้าต้องการ  

เป็นต้น  และมีการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐาน และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนาและปรับปรุงการ

ให้บริการอยู่ตลอดเวลา  

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับความสำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รองลงมา  คือ  

ป้ายสัญลักษณ์และการใชส้ีท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ของสถาบัน และภายในสถาบันมเีครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานทันสมัย  
 

ตารางที่ 1   ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อธุรกจิรถยนต์มอืสองในอำเภอเมอืงเชียงใหม่ในการ  

เลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ ์

มอีัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำกว่าคู่ แข่งขันดา้นสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์มอืสอง 3.91 มาก 

การอนุมัตวิงเงินสินเชื่อและยอดจัดไฟแนนซ์ที่เหมาะสม และ ตรงตามความ

ตอ้งการ 

4.53 

 
มากที่สุด 

มรีะยะเวลาหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระตรงตามความตอ้งการ 4.19 มาก 

สถาบันมเีงื่อนไขพเิศษให้กับลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปเช่น ลูกค้าท่ีเป็นราชการ 

/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
3.94 มาก 

สถาบันมชีื่อเสียง และมีความมัน่คงทางการเงิน 4.27 มาก 

ด้านราคา 

สถาบันให้ค่านำจัดไฟแนนซ์ (คา่รเีบท,ค่าคอมมสิช่ัน) ในอัตราที่สูง เช่น 8% 

ของอัตราดอกเบ้ียท้ังหมด 
3.67 มาก 

มคี่าธรรมเนยีมในการบริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่า

ทำสัญญา และค่าธรรมเนยีม อื่น ๆ 
3.41 ปานกลาง 

การจัดจำหนา่ย 
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ทำเลท่ีต้ังใกล้กับสถานประกอบกิจการ 3.19 ปานกลาง 

มสีาขาหลายแห่งสามารถตดิต่อได้สะดวก 3.47 ปานกลาง 

มกีารให้บริการสินเชื่อและทำสัญญานอกสถานท่ี 4.17 มาก 

มสีถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผู้ใชบ้ริการ 3.37 ปานกลาง 

เวลาเปิด – ปิดในการให้บริการมคีวามเหมาะสม 3.13 ปานกลาง 

มกีารโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์มอืสอง 

 
3.37 ปานกลาง 

ตารางที่ 1  (ต่อ) ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มอื

สองในอำเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

มพีนักงานแนะนำการให้บรกิารถึงสถานท่ีประกอบการ 3.76 มาก 

มกีารส่งเสรมิการขายโดยให้ค่านำจัดพิเศษ เช่น ท่องเท่ียว แจกทอง ลุน้รางวัล เป็น

ต้น 
3.23 ปานกลาง 

มกีารมอบของขวัญสมนาคุณแต่ละเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 3.71 มาก 

มกีารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับรถยนต์มอืสอง เช่น การจัดตลาดนัด

รถยนต์มอืสอง เป็นต้น 
3.57 มาก 

ดา้นบุคลากร 

พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และมคีวาม สามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับการ

ให้บรกิารสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์มอืสองเพื่อให้สามารถเข้าใจไดง้่าย 
4.74 มากที่สุด 

พนักงานผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี 4.37 มาก 

พนักงานพร้อมท่ีจะให้บรกิารตลอดเวลา 4.56 มากที่สุด 

พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกคา้ และสามารถตอบสนองได้ทันเวลา 4.44 มาก 

พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ด ีและเป็นกันเองต่อผู้รับบริการ 4.31 มาก 

พนักงานมีบุคลกิภาพ และมกีารแต่งกายท่ีสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กร 4.03 มาก 

ดา้นกระบวนการ 

กระบวนการทำสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.30 มาก 

การบริการต้องมคีวามรวดเร็ว และถูกต้องตามเวลาความต้องการของลูกค้า เช่น มี

การอนุมัติภายในเวลาท่ีลูกค้าต้องการ เป็นต้น 
4.10 มาก 

มกีารใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็ค 4.30 มาก 
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ประวัติลูกคา้ออนไลน์  

มกีารทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐาน และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา 4.00 มาก 

มกีารพัฒนาและปรับปรุงการให้บรกิารอยู่ตลอดเวลา 4.00 (มาก 

ดา้นลักษณะทางกายภาพ   

ป้ายสัญลักษณ์และการใช้สท่ีีสะท้อนภาพลักษณ์ของสถาบัน 3.64 มาก 

สถานท่ีมกีารตกแต่งสวยงามและทันสมัย 3.44 ปานกลาง 

ภายในสถาบันมเีครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานทันสมัย 3.60 มาก 

มคีวามสะอาดและเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 3.81 มาก 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49=น้อยท่ีสุด 1.50-2.49=น้อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากที่สุด 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 อภปิรายผล 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มอืสองในอำเภอเมอืงเชยีงใหม่ ในการ 

เลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  สามารถอภปิรายผลดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อ 

เช่าซื้อรถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมากลำดับแรกคือ  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของกฤษณะ 

แสนวาสน์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในระดับมากลำดับแรกคือด้านบุคลากร  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547)  

ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลต่อการเลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใชบ้ริการใน

อำเภอเมอืงจังหวัดลำพูน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ ด้านบุคลากร 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขันแก้วผาบ (2546) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง ในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อของบริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ ด้านบุคคล อันเนื่องมากจากผู้ศึกษา

ข้างต้นพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อด้านบุคคล ในการบริการเพื่อติดต่อสื่อสาร  และการให้บริการ

ลูกค้าของกิจการ โดยให้ความสำคัญมากในปัจจัยย่อย ได้แก่ พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และมคีวามสามารถในการ

สื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้

บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองราชบุรี  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ี
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มีผลในระดับมากลำดับแรก คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องจากลักษณะ

กลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการศกึษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษากลุ่มผู้ประกอบการท่ีจำหน่ายรถมือสองท่ีให้ความสำคัญกับ

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากกว่า แต่การศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) เป็นการศึกษากลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อรถ 

มอืสองจึงทำให้ความต้องการต่อด้านกระบวนการให้บริการมากกว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

มีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ลำดับแรก คือ  การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและยอดจัดไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความ

ตอ้งการ   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขันแก้วผาบ (2546) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดลำดับแรก คือ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือยอดจัดไฟแนนท์ท่ีเหมาะสมและตรงกับความ

ตอ้งการ   แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ระดับท่ีมผีลในระดับมากลำดับแรก คือ ผ่อนหมดสามารถให้โอนทะเบียนได้ทันที   และไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ 

นัทธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมผีลในระดับมากลำดับแรก คือ ไม่ตอ้งใช้ 

ผู้คำ้ประกัน  และไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของกฤษณะ แสน วาสน์ (2551) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจในระดับมากลำดับแรก คือ มีระยะเวลาหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระตรงตามความต้องการ  ท้ังนี้ผล

การศกึษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องมาจากความต้องการท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ประกอบการต้องการในเร่ืองของการ

อนุมัติวงเงินสินเชื่อและยอดจัดไฟแนนซ์ที่เหมาะสมและตรงตามความตอ้งการมากกว่าเร่ืองของระยะเวลาหรือจำนวนงวด

ในการผ่อนชำระตรงตามความตอ้งการ หรอืการใชผู้้คำ้ประกัน    

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลอืกผู้ให้บรกิารสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีค่าเฉลี่ย

ในระดับมากลำดับแรก คือ สถาบันให้ค่านำจัดไฟแนนซ์ (ค่ารเีบท,ค่าคอมมสิช่ัน) ในอัตราที่สูง เช่น 8% ของอัตราดอกเบ้ีย

ท้ังหมด  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

พงึพอใจในระดับมากลำดับแรกคือธนาคารให้ค่านำจัดไฟแนนซ์ มีอัตราค่าธรรมเนยีมในการบริการต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น 

ค่าโอนรถ 

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ  อัตราดอกเบ้ีย  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน  

องคานุภาพ (2547) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ จำนวนเงินค่างวด

ท่ีต้องชำระ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์  ขันแก้วผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดลำดับแรก คือ อัตราดอกเบ้ียในการผ่อนต่ำ  ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีไม่

สอดคล้องกันอาจเนื่องตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาต่างกันความต้องการจึงแตกต่างกัน โดยการศกึษานี้ผู้ประกอบการรถมือ

สองตอ้งการในเร่ืองธนาคารให้ค่านำจัดไฟแนนซ์ มีอัตราค่าธรรมเนยีมในการบริการต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอนรถ 

มากกว่าจำนวนเงินค่างวดท่ีต้องชำระหรืออัตราเบ้ียในการผ่อนต่ำ 
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ปัจจัยดา้นการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์

มคี่าเฉลี่ยในระดับมากลำดับแรก คือ มกีารให้บรกิารสินเชื่อและทำสัญญานอกสถานท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาขอ

งกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลำดับแรก คือ มีการ

ให้บริการสินเชื่อนอกสถานท่ี  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ที่ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ สามารถชำระเงินผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ 

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมี

ผลในระดับมากลำดับแรก คือ สามารถชำระเงินผ่านธนาคาร และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขันแก้ว

ผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ ทำเลท่ีตัง้ของบริษัทใกล้

กับสถานประกอบการ ไป-มา สะดวก ทัง้นี้ผลการศกึษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาต่างกันความ

ต้องการจึงแตกต่างกัน   โดยการศึกษานี้ผู้ประกอบการรถมือสองให้ความสำคัญกับเร่ืองมีการให้บริการสินเชื่อและทำ

สัญญานอกสถานท่ีเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่าการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือทำเลท่ีตัง้ของบริษัท

ใกล้กับสถานประกอบการ ไป-มา สะดวก      

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด   ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมากลำดับแรก คือ มพีนักงานแนะนำการให้บรกิารถึงสถานท่ีประกอบการ  ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในระดับมากลำดับแรก

คือ การมีพนักงานจองธนาคารไปแนะนำการให้บริการถึงสถานประกอบการ  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ    

มีส่วนลดดอกเบ้ียหากปิดบัญชีก่อนกำหนด   และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547)  

ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ มีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนด  

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชริาภรณ์ ขันแก้วผาบ (2546) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ี

มีผลในระดับมากลำดับแรก คือ บริษัทให้ค่าจัดไฟแนนท์ /ค่ารีเบสแก่ลีดเดอร์ในอัตราท่ีสูง  ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีไม่

สอดคล้องกันอาจเนื่องตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาต่างกันความต้องการจึงแตกต่างกัน    โดยการศึกษานี้ผู้ประกอบการรถ

มอืสองให้ความสำคัญในเร่ืองมพีนักงานแนะนำการให้บรกิารถึงสถานท่ีประกอบการ เพื่อท่ีจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้า

ได้มากกว่า  

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดลำดับแรก คือ พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถในการสื่อสาร

เกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน 

องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก  คือ พนักงานมี

ความสามารถในการอธิบายให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ และพนักงานสามารถประเมนิราคาได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมาก

ลำดับแรก คือ การมีจำนวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ 

(2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลำดับแรกคือพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชริาภรณ์ ขันแก้วผาบ (2546) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ี

มผีลในระดับมากลำดับแรก คือ พนักงานสินเชื่อมีความพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้อง

กันอาจเนื่องตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาต่างกันความต้องการจึงแตกต่างกัน   โดยการศึกษานี้ผู้ประกอบการรถมือสองให้

ความสำคัญในเร่ืองพนักงานมคีวามรู้ความชำนาญ และมคีวามสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อท่ีจะสามารถให้บริการลูกค้ามากกว่าการท่ีพนักงานมคีวามสามารถในการ

อธิบายให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ และพนักงานสามารถประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว หรือพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ

พนักงานสินเชื่อมีความพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมากลำดับแรก คือ กระบวนการทำสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย

อำนวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็คประวัติลูกค้าออนไลน์   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ท่ีผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ เงื่อนไข

และขั้นตอนไม่ซับซ้อน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลำดับแรก คือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการด้านสินเชื่อ  และไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลใน

ระดับมากลำดับแรกคือความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติ  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขันแก้วผาบ 

(2546) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดลำดับแรก คือ การให้บริการท่ีรวดเร็ว 

ทันเวลาและตรงตามความต้องการ ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาต่างกันความ

ต้องการจึงแตกต่างกัน   โดยการศกึษานี้ผู้ประกอบการรถมือสองให้ความสำคัญในเร่ืองกระบวนการทำสัญญาไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็คประวัติลูกค้าออนไลน์ 

เพื่อท่ีจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีมากกว่าความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการด้านสินเชื่อ หรือความสะดวก

รวดเร็วในการอนุมัต ิ   

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์มีค่าเฉลี่ยในระดับมากลำดับแรก คือ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาขอ

งกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดับมากลำดับแรก คือ สถานท่ี

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ท่ีผลการศึกษา

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากลำดับแรก คือ ความมีชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร และไม่
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลใน

ระดับมากลำดับแรกคือสถานประกอบการตั้งขึ้นอย่างมั่นคงถาวร และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์  

ขันแก้วผาบ (2546) ที่ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดลำดับแรกคือมีอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีทันสมัย  ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องจากตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาต่างกันความต้องการจึง

แตกต่างกัน  โดยการศึกษานี้ผู้ประกอบการรถมือสองให้ความสำคัญในเร่ืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

มากกว่าความมีช่ือเสียงและภาพพจน์ขององค์กรหรือมอีุปกรณ์และเคร่ืองมอืท่ีทันสมัย   

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มอืสองในอำเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการ

เลอืกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์  มขี้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ควรพิจารณาการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและยอด  

จัดไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยพจิารณาถึงระยะเวลา หรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระ 

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และมีเงื่อนไขพิเศษให้กับลูกค้าท่ีใช้บริการแตกต่างกัน  เช่น ลูกค้าราชการ / 

รัฐวิสาหกิจ ควรมอีัตราดอกเบ้ียพิเศษ สำหรับอาชีพนี ้ นอกจากนั้นควรให้จัดมอีัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำกว่าคู่แข่งขันด้านสินเชื่อ

เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ส่วนกลุ่มกิจการท่ีขายรถได้ 1-3 คัน บริษัทลิสซิ่งควรให้ความสำคัญแก่การสร้างภาพลักษณ์ และ

สื่อถึงผู้ประกอบการให้เกิดความเชื่อม่ันในบริษัทลิสซิ่ง 

ปัจจัยด้านราคา  ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ควรให้ความสำคัญในการให้ค่านำจัดไฟแนนซ์  

(ค่ารีเบท,ค่าคอมมสิชั่น) ในอัตราที่สูง เช่น 8% ของอัตราดอกเบ้ียท้ังหมด ส่วนกลุ่มท่ีมีระยะเวลาดำเนนิกิจการค้ารถยนต์

มือสองต่ำกว่า 10 ปี บริษัทลิสซิ่งควรลดค่าดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสม  เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมการทำสัญญา ฟรีค่า

ตรวจสอบเป็นต้น 

ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย  ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ควรให้ความสำคัญกับการให้บริการสินเชื่อ

และทำสัญญานอกสถานที ่โดยจัดพนักงานออกไปให้บริการถงึสถานท่ีประกอบการของลูกค้า ส่วนกลุ่ม กิจการท่ีสามารถ

ขาย 4-6 คันต่อเดือนบริษัทลิสซิ่งควรมีการโฆษณาตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้เกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าซื้อ

เพื่อผู้ประกอบการ  

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลอืกผู้ให้

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในระดับมาก ในเร่ืองจัดพนักงานแนะนำการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการ   มีการมอบ

ของขวัญสมนาคุณแต่ละเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ

รถยนต์มือสอง เช่น การจัดตลาดนัดรถยนต์มือสอง เป็นตน้  ดังนั้น ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ควรให้ความสำคัญ

กับการจัดพนักงานแนะนำการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการ   นอกจากนั้นควรมีการมอบของขวัญของสมนาคุณแก่



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                         ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2558) 

 

Vol. 1 No. 1 (January – March 2015) |  18 

 

สถานประกอบการรถยนต์มอืสองในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  และควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด

เกี่ยวกับรถยนต์มือสองให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง  เช่น การจัดตลาดนัดรถยนต์มือสอง ส่วนกลุ่มท่ีกิจการมีรถ

ขายในร้านจำนวน  1-10 คัน ต่อเดือนบริษัทลิสซิ่งควรจัดการระบบการให้บริการพนักงานให้พร้อมบริการตลอดเวลา  

หรือเปิดระบบบริการ Call Center เพื่อบริการเบือ้งต้นให้แก่ลูกค้าให้ทันเวลา  

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือก 

ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง พนักงานมีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถในการ

สื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และพนักงานพร้อมท่ีจะให้บริการ

ตลอดเวลา  ดังนั้น ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองควรจัดพนักงานท่ีมีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถ

ในการจัดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองไปให้บรกิารลูกค้าถึงสถานท่ีประกอบการของลูกค้า นอกจากนั้นควรมีการจัดอบรม

พนักงานผู้ให้บริการด้านสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์มอืสองอย่างสม่ำเสมอท้ังในเร่ืองทักษะการให้บริการ ความรับผิดชอบในการ

ทำงาน  การทำงานให้ตรงเวลา  การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมท่ีจะ

ให้บริการ และมคีวามสัมพันธ์ท่ีดกีับลูกค้า 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือก

ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในระดับมากทุกปัจจัยย่อย  ดังนั้นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง  ควรพัฒนา

ขั้นตอนกระบวนการทำสัญญาไม่ให้ยุ่งยากซับซ้อน และมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อลดเวลาการ

รอคอย เช่น การเช็คประวัติลูกค้าออนไลน์  การบริการต้องมีความรวดเร็ว และถูกต้องตามเวลาความต้องการของลูกค้า 

เช่น มีการอนุมัติภายในเวลาท่ีลูกค้าต้องการ เป็นต้น นอกจากนัน้การทำงานของพนักงานควรเป็นระบบภายใต้มาตรฐาน 

และถูกตอ้งอยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา  

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลอืกผู้ให้

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในระดับมากเกือบทุกปัจจัยย่อย  ดังนั้น  ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ควรให้

ความสำคัญกับความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ป้ายสัญลักษณ์และการใช้สีท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ของสถาบัน  

โดยภายในสถาบันมเีครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงานทันสมัย มาให้บริการแก่ลูกค้า 
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