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การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการคา้รถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ท่ีจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้เชียงใหม่ จ  านวนทั้งหมด 70 ราย โดยใชแ้บบสอบ 
ถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  มีอายุ  50-59 ปี  
ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการคา้รถยนต์มือสองมากกว่า 10 ปี ต าแหน่งในกิจการเป็นเจา้ของ
กิจการ รูปแบบกิจการคือเป็นเจา้ของคนเดียว จ านวนรถยนตท่ี์มีขายในร้านต่อเดือน  1-10 คนั  กิจการ
สามารถขายรถต่อเดือน 4-6 คนั   เงินทุนในการจดทะเบียนกิจการ 2,000,001 -5,000,000 บาท และ 
จ านวนพนกังานในกิจการไม่เกิน 2 คน  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใช้บริการบริษัทลิสซ่ิงท่ีใช้บริการในปัจจุบัน
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย  โดยมีความถ่ีในการใช้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) รองลงมาคือ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)   และบริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งลิสซ่ิง จ  ากดั  
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ส่วนใหญ่การทราบแหล่งขอ้มูลบริการด้านสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ คือ พนักงานบริษทั
ลิสซ่ิงผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือ เหตุผลหลกัท่ีใช้บริการสินเช่ือจากสถาบนัต่างๆ คือ ธนาคารมี
ความมัน่คง และภาพลกัษณ์ท่ีดี  และสถานท่ีตั้งของกิจการ คือ ตลาดรถยนตส์ันกู่เหล็ก  

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือก
ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริม
การตลาด   ส่วนดา้นการจดัจ าหน่าย ใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  

ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้านให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดับแรกดังน้ี  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่  การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ   
ดา้นราคา  ไดแ้ก่ สถาบนัให้ค่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชั่น) ในอตัราท่ีสูง เช่น 8% ของ
อตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  ดา้นการจดัจ าหน่าย   ไดแ้ก่ มีการให้บริการสินเช่ือและท าสัญญานอกสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีพนกังานแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการ  ปัจจยั
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ได้แก่ พนกังานมีความรู้ความช านาญ และมีความ สามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย   ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  ไดแ้ก่ กระบวนการท าสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็คประวติัลูกค้าออนไลน์   ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  ไดแ้ก่ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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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.  
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 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 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. 
 


