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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู ้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์   มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  แนวคิด และทฤษฎ ี 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อ

สองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ คร้ังน้ีได้แก่ ทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 

Philip Kotler กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ นั้นตอ้งใช้กล
ยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 7P’s ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  

1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์
นั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ
ตดัสินใจซ้ือ ดังนั้ น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผู ้ใช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
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5. ด้านบุคคล  (People) หรือพนักงาน  (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ด้านการส ร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
  
 

2.1.2 ลกัษณะการซ้ือขององค์การ  
      องค์การมีความแตกต่างจากปัจเจกบุคคล ดังนั้ นการซ้ือส าหรับองค์การก็มีความ
แตกต่างจากการซ้ือเพื่อตนเองหรือครอบครัว ถึงแมว้า่ทั้งบุคคลและองคก์ารจะซ้ือสินคา้ไปเพื่อแกไ้ข
ปัญหาของตนเอง แต่วตัถุประสงค์และนโยบายขององค์การจะเป็นขอ้จ ากดัในการตดัสินใจซ้ือของ
องคก์าร  การท าความเขา้ใจถึงลกัษณะการซ้ือขององคก์าร เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะใชใ้นการสร้างโปรแกรม
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงผูซ้ื้อองคก์ารเหล่าน้ี (พชัรา ตนัติประภา, 2554 :77-80) 
 พฤติกรรมการซ้ือขององคก์าร คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีองคก์ารใชใ้นการสร้างความ
ตอ้งการสินคา้และบริการ และการระบุถึง การประเมิน และการเลือกตรายีห่อ้และผูข้าย  ลกัษณะ
ส าคญัของพฤติกรรมการซ้ือขององคก์ารมีดงัน้ี 
 1) ลกัษณะของอุปสงค ์(Demand Characteristics) อุปสงคข์ององคก์ารมีลกัษณะเป็นอุป
สงคต่์อเน่ือง  ค าวา่ อุปสงคต่์อเน่ือง (Derived Demand) หมายถึง อุปสงคข์องสินคา้และบริการท่ีเกิด
จากอุปสงคสิ์นคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เช่น ความตอ้งการเยือ่กระดาษของบริษทัผูผ้ลิตกระดาษ 
เกิดจากอุปสงคข์องผูบ้ริโภคต่อหนงัสือพิมพ ์กล่องบรรจุอาหาร กล่องใส่พสัดุ เป็นตน้  อุปสงค์
ต่อเน่ืองมกัจะมีพื้นฐานจากการคาดการณ์ถึงอุปสงคข์องผูบ้ริโภคในอนาคต 
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 2)  จ านวนผูมี้ศกัยภาพเป็นผูซ้ื้อ (Number of Potential Buyers)  ผูซ้ื้อองคก์ารจะมีจ านวน
น้อยกว่าผูซ้ื้อท่ีเป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดท้าย เช่น ผูข้ายยางไฟล์สโตน ขายยางให้แก่ผูผ้ลิตรถยนต์ซ่ึงมี
จ านวนไม่ถึง 20 ราย 
 3)  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขององคก์าร (Organizational Buying Objectives)  องคก์ารจะ
ซ้ือสินคา้และบริการไปดว้ยเหตุผลหลกัเพียงประการเดียว คือ ช่วยใหเ้ขาบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องตน  
องค์การธุรกิจจะมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลก าไรโดยการลดตน้ทุนหรือการเพิ่มรายได้   ในขณะท่ี
หน่วยงานรัฐบาลและองค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร จะมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลท่ีตนใหบ้ริการ 
 4)  เกณฑก์ารซ้ือขององคก์าร (Organizational Buying Criteria)  ในการซ้ือองคก์ารจะชัง่
น ้าหนกัความส าคญัของเกณฑท่ี์จะใชใ้นการเลือกผูข้าย  เกณฑก์ารซ้ือขององคก์าร คือ คุณสมบติัของ
สินคา้และบริการของผูข้ายและความสามารถของผูข้าย  เกณฑท่ี์นิยมใช ้ไดแ้ก่ ราคา ความสามารถใน
การมีคุณภาพท่ีก าหนด ความสามารถในการจดัส่งตามเวลา ความสามารถทางเทคนิค นโยบายการ
รับประกนัและชดเชยความเสียหายในกรณีเกิดปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ ผลการปฏิบติังานในอดีต 
และก าลงัการผลิต 
 5)  ขนาดของค าสั่งซ้ือ (Size of the Order of Purchase) การซ้ือขององค์การจะมีขนาด
ใหญ่กว่าหรือมีปริมาณการซ้ือมากกว่าการซ้ือของผูบ้ริโภค  เน่ืองการซ้ือขององค์การมีขนาดใหญ่ 
องค์การจึงก าหนดขอ้จ ากดัแก่ผูจ้ดัซ้ือของตนในรูปแบบของนโยบายและวิธีการจดัซ้ือ  เช่น ตอ้งมีผู ้
เสนอราคาอยา่งนอ้ย 3 ราย ในการสั่งซ้ือท่ีเป็นจ านวนเงินสูง (ตามท่ีก าหนดไว)้ และถา้เป็นจ านวนเงิน
ท่ีสูงมากจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้  
 6) ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ ซ้ื อ -ผู้ ข า ย  (Buyer-Seller Relationship and Supply 
Partnerships) การซ้ือขององคก์ารมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาต่อรองท่ีใชเ้วลาและมีความซบัซ้อนใน
เร่ืองก าหนดการส่ง ราคา ขอ้ก าหนดทางเทคนิค การรับประกนั และนโยบายชดเชยความเสียหาย  
 นอกจากน้ียงัมีขอ้ตกลงต่างตอบแทนในการซ้ือขององค์การท่ีเรียกวา่  การซ้ือต่างตอบ
แทน (Reciprocity) คือ แนวปฏิบติัในการซ้ือของอุตสาหกรรมซ่ึงองคก์ารสองแห่งตกลงท่ีจะซ้ือสินคา้
และบริการของกนัและกนั เช่น บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ตกลงท่ีจะซ้ือยางรถยนต์จากบริษทัผูผ้ลิตยาง
รถยนต ์และบริษทัผูผ้ลิตยางรถยนตส์ัญญาท่ีจะซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตด์งักล่าว   
 7)  ศูนยก์ลางการจดัซ้ือ (The Buying Center)  ในการซ้ือท่ีเป็นงานประจ าซ่ึงมีมูลค่าการ
ซ้ือต ่า ผูจ้ดัซ้ือหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจะเป็นผูต้ดัสินใจเพียงผูเ้ดียว อยา่งไรก็ตาม ในหลายสถานการณ์
บุคคลหลายคนในองค์การจะมีส่วนร่วมในกระบวนการซ้ือ  บุคคลกลุ่มน้ีซ่ึงเรียกว่า ศูนยก์ลางการ
จดัซ้ือ จะมีเป้าหมาย ความเส่ียง และความรู้ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือร่วมกนั  ถา้กลุ่มศูนยก์ลางการ
จดัซ้ือน้ีมีลกัษณะเป็นทางการจะเรียกว่า คณะกรรมการจดัซ้ือ (Buying Committee)  อย่างไรก็ตาม
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กิจการหรือหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการหรือมีการจดัประชุมเพื่อท าการ
ตดัสินใจซ้ือ 
 ส่ิงส าคญัต่อนกัการตลาดเก่ียวกบัศูนยก์ลางการจดัซ้ือคือการท าการตลาดสู่องคก์าร
นกัการตลาดจะตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้าง หนา้ท่ีทางธุรกิจและเทคนิค รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มคน
เหล่าน้ีในศูนยก์ลางการจดัซ้ือ 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การ ตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองราชบุรี จาก
ศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนต์ของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยเรียงล าดับ
ความส าคญัของปัจจยัต่างๆจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย
4.19) โดยให้ความส าคญัในดา้นเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ซับซ้อน ปัจจยัดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย4.14) 
โดยให้ความส าคญัในดา้นการมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการเพียงพอ ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย4.01) 
โดยให้ความส าคญัในด้านอตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย3.94) โดยให้ความส าคญัใน
ดา้นผอ่นหมดสามารถให้โอนทะเบียนไดท้นัที ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย3.90) โดย
ใหค้วามส าคญัในดา้นสามารถช าระเงินผา่นธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วสิได ้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย3.89) โดยให้ความส าคญัในดา้นความมีช่ือเสียงและภาพพจน์
ขององค์กร ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย) โดยให้ความส าคญัในดา้นมีส่วนลดดอกเบ้ีย
หากปิดบญัชีก่อนก าหนด 

ประชา ฬ่อสุวรรณ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตข์องธนาคารธนชาติ จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่ร้อยละ 88.0 เคยใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ โดยหาข้อมูลจากส่ือโฆษณาต่างๆ ก่อนการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ มีการหาขอ้มูลบา้ง รองลงมาคือมีการหาขอ้มูลโดยละเอียด ส่ือโฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ พนกังานบริษทั รองลงมาคือช่ือเสียงของบริษทั เหตุผลส่วนใหญ่
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมาจากความน่าเช่ือถือของธนาคาร รองลงมาคือการจ่ายอตัราดอกเบ้ียท่ี
ต ่ากว่าบริษทัอ่ืนๆ มีวงเงินท่ีได้รับอนุมติัสินเช่ือ คือ ระหว่าง 400,001 – 600,000 บาท รองลงมาคือ 
วงเงิน 600,001 – 800,000 บาท มีระยะเวลางวดการช าระเงินท่ีต้องช าระเงินคือ 72 งวด มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 84 งวด แสดงให้เห็นวา่การติดต่อใชบ้ริการเช่าซ้ือนั้น วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ ตอ้งการ
ผ่อนช าระระยะยาว เน่ืองมาจากความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานดา้นอ่ืนๆ และลูกคา้สามารถส่งช าระค่า



 

 8 

งวดไดต้ามเง่ือนไขของธนาคาร มีความพึงพอใจการให้บริการตรงกบัท่ีคาดหวงั รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจมากในการใหบ้ริการสูงกวา่ท่ีคาดหวงั และมีการแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัมาใชบ้ริการ 

กฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูป้ระกอบการคา้รถยนตมื์อ
สองต่อการใช้บริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ียคือ ดา้นบุคลากร  ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ดี พนักงานมีความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือได้ และให้ค  าแนะน าอย่างถูกตอ้งและไวว้างใจได ้
ดา้นกระบวนการ ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการดา้นสินเช่ือ 
กระบวนการทางสัญญาไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ระบบการท างานท่ีแม่นย  าและเช่ือถือได ้ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในธนาคารมี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั บรรยากาศภายในธนาคารมีความอบอุ่นและเป็นกนัเอง ดา้นราคา ให้
ความส าคญั 2 ล าดบัแรกคือ ธนาคารให้ค่าน าจดัไฟแนนซ์ มีอตัราค่าธรรมเนียมในการบริการต่างท่ี
เหมาะสม เช่น ค่าโอนรถ ดา้นการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ มีการให้บริการสินเช่ือ
นอกสถานท่ี เวลาเปิด-ปิดการให้บริการมีความเหมาะสม ท าเลท่ีตั้ งของธนาคารใกล้สถานท่ี
ประกอบการติดต่อสะดวก ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ มีระยะเวลาหรือ
จ านวนงวดในการผอ่นช าระตรงตามความตอ้งการ เป็นธนาคารท่ีให้วงเงินกูสู้ง เป็นธนาคารท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียต ่าดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ 
การมีพนักงานจองธนาคารไปแนะน าการให้บริการถึงสถานประกอบการ ธนาคารมีการส่งเสริม
การตลาดหรือขายโดยใหค้่าน าจดัพิเศษ เช่น ท่องเท่ียว มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ 

นัทธมน องคานุภาพ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกผู ้ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผู ้ใช้บริการในอ าเภอเมืองจังหวดัล าพูน ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตโ์ดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส าหรับปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจถึงเง่ือนไข
ต่างๆ และพนกังานสามารถประเมินราคาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ความสะดวก
รวดเร็วในการอนุมติั ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่สถานประกอบการ
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ตั้งข้ึนอย่างมั่นคงถาวร ส่วนปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ จ  านวนเงินค่างวดท่ีตอ้งช าระ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ได้แก่ สามารถช าระเงินผ่านธนาคารได้ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ไดแ้ก่ มีส่วนลดหากปิดบญัชีก่อนก าหนด 

วชิราภรณ์ ขันแก้วผาบ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้ระกอบการธุรกิจคา้
รถยนตมื์อสอง ในการเลือกใชบ้ริการ สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือของบริษทัลิสซ่ิง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75 มีช่วงอายรุะหวา่ง 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.30 ประกอบกิจการประเภทท่ีไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กิจการเจา้ของคน
เดียว) คิดเป็นร้อยละ 78.33 มีต าแหน่งงานเป็นเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 75 ด าเนินธุรกิจมา 1-5 ปี
คิดเป็นร้อยละ 46.70 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000,0001-5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.70 สถานประกอบการจะตั้งอยูบ่นถนน
สันกู่เหล็ก ถนนรัตนโกสินทร์ ถนนอษัฎาธร ถนนสนามกีฬา ถนนชา้งเผอืก ถนนมหิดลและถนนแยก
ราม 2  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้ระกอบการธุรกิจคา้รถยนตมื์อสอง ในการเลือกใช้
บริการ สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือของบริษทัลิสซ่ิง ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในองค์การด้านบุคคล ปัจจยัภายใน
องค์การด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยภายในองค์การด้านราคา ปัจจัยภายในองค์การด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัระหว่างบุคคล ปัจจยัเฉพาะบุคคล และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  ส าหรับ
ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกดงัน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ การ
อนุมติัวงเงินสินเช่ือหรือยอดจดัไฟแนนทท่ี์เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ  ดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียในการผ่อนต ่า   ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลาและตรง
ตามความตอ้งการ  ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ี ดา้นการจดัจ าหน่าย
ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของบริษทัใกลก้บัสถานประกอบการ ไป-มา สะดวก  ดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ 
บริษทัให้ค่าจดัไฟแนนท์ /ค่ารีเบสแก่ลีดเดอร์ในอตัราท่ีสูง  ดา้นบุคคลไดแ้ก่ พนกังานสินเช่ือมีความ
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา  ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 


