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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการคา้รถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  ท่ีจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชียงใหม่  จ  านวนทั้ งหมด 70 ราย  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้น และข้อเสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเจ้าของกจิการ 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.4 มีอาย ุ50-59 

ปี ร้อยละ 34.3 ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการคา้รถยนต์มือสอง มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 51.4 
ต าแหน่งในกิจการเป็นเจา้ของกิจการ ร้อยละ 90.0 รูปแบบกิจการคือ เป็นเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 94.3 
จ  านวนรถยนต์ท่ีมีขายในร้านต่อเดือน คือ 1-10 คนั ร้อยละ 47.1 กิจการสามารถขายรถต่อเดือน 4-6 
คนั ร้อยละ 41.4  เงินทุนในการจดทะเบียนกิจการ 2,000,001 -5,000,000 บาท ร้อยละ 31.4 จ านวน
พนกังานในกิจการ ไม่เกิน 2 คน ร้อยละ 77.2    

ความถ่ีในการใชบ้ริการบริษทัลิสซ่ิงท่ีใชบ้ริการในปัจจุบนัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.03) โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุง
ศรี จ  ากดั (มหาชน) (ค่าเฉล่ีย 3.29) รองลงมาคือ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (ค่าเฉล่ีย 2.96) 
และธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) (ค่าเฉล่ีย 2.77) 

ส่วนใหญ่การทราบแหล่งขอ้มูลบริการด้านสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ คือ พนักงานบริษทั
ลิสซ่ิงผูใ้ห้บริการด้านสินเช่ือเช่าซ้ือ ร้อยละ 81.4 รองลงมา เจา้ของเตน้ท์อ่ืนท่ีเคยใช้บริการแนะน า 
ร้อยละ 72.9 เหตุผลหลักท่ีใช้บริการสินเช่ือจากสถาบันต่างๆ คือ ธนาคารมีความมั่นคง และ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี ร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือวงเงินตามท่ีตอ้งการ ร้อยละ 22.9   
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สถานท่ีตั้งของกิจการ คือ ตลาดรถยนตศ์รีอนนัต ์ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ  ตลาดรถยนตอ์ษัฎาธร  
ร้อยละ 24.3  

  
ส่วนที ่2  ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอ 

เมืองเชียงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือก

ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดับมาก เรียงล าดับคือ  ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ด้านส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 
3.53)  และใหร้ะดบัท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.47)  
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 
ล าดบัแรก ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1  สรุปภาพรวมส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก  
ล าดบัที ่ ส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

ปัจจยัย่อย 2 ล าดบัแรก 

2 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.17 1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ี 
     เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.53)   
2) สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คงทางการเงิน  
    (ค่าเฉล่ีย 4.27)   

5 ดา้นราคา 3.54 1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ใน 
   อตัราท่ีสูง เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด (ค่าเฉล่ีย  3.67)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน  
    ค่าตรวจสอบ ค่าท าสญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ   
    (ค่าเฉล่ีย 3.41) 

7 ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

3.47 1) การใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญานอกสถานท่ี  

    (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.47)   

6 ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.53 1) มีพนกังานแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.76)    
2) มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่ละเทศกาลส าคญั เช่น  
    วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ)  สรุปภาพรวมส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก  
ล าดบัที ่ ส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ค่าเฉลีย่รวม ปัจจยัย่อย 2 ล าดบัแรก 

1 ดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ 

4.41 1) พนกังานมีความรู้ความช านาญ และมีความ สามารถในการ 
    ส่ือสารเก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 
    เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย (คา่เฉล่ีย 4.76)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.56) 

3 ดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.14 1) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และมีการใช ้
     เทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก และลดเวลาการ 
     รอคอย เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  
     (ค่าเฉล่ีย 4.30)   
2) การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และถูกตอ้งตามเวลาความ 
     ตอ้งการของลูกคา้ เช่น มีการอนุมติัภายในเวลาท่ีลูกคา้ 
     ตอ้งการ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

4 ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.63 1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.81)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของ 
     สถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

 
ส่วนที ่3  ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินกจิการค้า
รถยนต์มือสองจ านวนรถทีข่ายในร้านต่อเดือน  ความสามารถขายรถต่อเดือนของกจิการ รูปแบบของ
กจิการ  ต าแหน่งในกจิการ และจ านวนทุนจดทะเบียน 
  3.1 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินกจิการค้ารถยนต์  
มือสอง 
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ตารางท่ี 5.2  สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย  
                     ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินกิจการคา้รถยนตมื์อสอง 

 ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

 ระยะเวลาด าเนินกจิการค้ารถยนต์มอืสอง  

ต า่กว่า 10 ปี N=34 10 ปีขึน้ไป N=36 
 ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 
    ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตาม 
    ความตอ้งการ  (ค่าเฉล่ีย 4.50)   
2) สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คง 
     ทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.38) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 
   ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตามความ 
    ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
 2) มีระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการผอ่น 
    ช าระตรงตามความตอ้งการ (คา่เฉล่ีย 4.25) 

ปัจจยัดา้นราคา 1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์  
    (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง 
    เช่น 8% ของอตัตราดอกเบ้ียทั้งหมด   
    (ค่าเฉล่ีย 3.82)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
    เหมาะสม เช่น ค่าโอน   ค่าตรวจสอบ  
    ค่าท าสญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่า 
    คอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูงเช่น 8% ของ 
    อตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  (ค่าเฉล่ีย 3.53)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
    เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่าท า 
    สญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
   (ค่าเฉล่ีย 3.31) 

ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญา 
   นอกสถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 4.18)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ได ้
    สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.47) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญานอก 
   สถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ไดส้ะดวก  
    (ค่าเฉล่ีย 3.47) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

1) มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
     การตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น  
    การจดัตลาดนดัรถยนตมื์อสอง เป็นตน้ 
    (ค่าเฉล่ีย 3.71)  
2) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
    ประกอบการ  (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

1) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
   ประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.89)  
2) มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่ละเทศกาล 
     ส าคญัเช่น วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้  
    (ค่าเฉล่ีย 3.81) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร
ผูใ้หบ้ริการ   

1) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี 
    ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบั 
    การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ 
    สองเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย   
    (ค่าเฉล่ีย 4.76)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.56) 

1) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี 
   ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการ 
    ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 
     เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย  
     (ค่าเฉล่ีย 4.72)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา  
    (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินกิจการคา้รถยนตมื์อสอง 

 ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

 ระยะเวลาด าเนินกจิการค้ารถยนต์มอืสอง  

ต า่กว่า 10 ปี N=34 10 ปีขึน้ไป N=36 
ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

1) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวยความ 
    สะดวก และลดเวลาการรอคอยเช่น การ 
    เช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.44)  
2) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  
    และ การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และ 
     ถูกตอ้งตามเวลาความตอ้งการของลูกคา้  
    เช่น มีการอนุมติัภายในเวลาท่ีลูกคา้ 
     ตอ้งการเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

1) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก 
    ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.36)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวย 
     ความสะดวก และลดเวลาการรอคอย 
     เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์  
     (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

1) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวยความ 
    สะดวก และลดเวลาการรอคอยเช่น การ 
    เช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.44)  
2) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  
    และ การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และ   
     ถูกตอ้งตามเวลาความตอ้งการของลูกคา้   
    เช่น มีการอนุมติัภายในเวลาท่ีลูกคา้ 
    ตอ้งการเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.64)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้น 
    ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
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3.2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ในการเลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ จ าแนกตามทีจ่ านวนรถทีข่ายในร้านต่อเดือน 
 
ตารางท่ี 5.3 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตาม จ านวนรถท่ีขายในร้านต่อเดือน 
 ส่วนประสมการตลาด

บริการ 
จ านวนรถทีข่ายในร้านต่อเดอืน 

1-10 คนั  N=33  11 คนัขึน้ไป  N=37 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 

    ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตาม 
     ความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.55)  
2) มีระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการ 
     ผอ่นช าระตรงตามความตอ้งการ และ 
     สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คง 
     ทางการเงิน  (ค่าเฉล่ีย  4.42) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 
    ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตาม 
     ความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.51)  
2) สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คง 
     ทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

ปัจจยัดา้นราคา 1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์  
    (ค่ารีเบท, ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง 
    เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด   
    (ค่าเฉล่ีย 3.70)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
    เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ  
    ค่าท าสญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
   (ค่าเฉล่ีย 3.45) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์  
    (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง 
    เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด     
    (ค่าเฉล่ีย 3.65)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
    เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่า 

ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญา 
    นอกสถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 4.27) 2)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ได ้
    สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.52) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญา 
   นอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.08)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ได ้
    สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

1) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
    ประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.76)  
2) มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
    การตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น  
    การจดัตลาดนดัรถยนตมื์อสอง เป็นตน้  
    (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

1) มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่ละ 
    เทศกาลส าคญัเช่น วนัข้ึนปีใหม่  
     เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.95)  
2) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
    ประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตาม จ านวนรถท่ีขายในร้านต่อเดือน 

 ส่วนประสมการตลาด
บริการ 

จ านวนรถทีข่ายในร้านต่อเดอืน 

1-10 คนั  N=33  11 คนัขึน้ไป  N=37 
ปัจจยัดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ    

1) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
    ตลอดเวลา  (ค่าเฉล่ีย 4.76)  
2) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี 
    ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบั 
    การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ 
    สองเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย   
    (ค่าเฉล่ีย 4.75) 

1) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี 
    ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบั 
     การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ 
    สองเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย   
    (ค่าเฉล่ีย 3.73)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
    ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.38) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

1) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวย 
    ความสะดวก และลดเวลาการรอคอย 
    เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์  
    (ค่าเฉล่ีย 4.45)  
2) การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และ 
    ถูกตอ้งตามเวลาความตอ้งการของ 
    ลูกคา้ เช่น มีการอนุมติัภายในเวลาท่ี 
    ลูกคา้ตอ้งการเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) 

1) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก 
    ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.35)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวย 
    ความสะดวก และลดเวลาการรอคอย 
    เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์  
   (ค่าเฉล่ีย 4.16) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ   

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อย  (ค่าเฉล่ีย 3.82)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้น 
    ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.81)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้น 
   ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
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    3.3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  จ าแนกตามความสามารถขายรถของกจิการต่อ
เดือน  
ตารางท่ี 5.4 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามความสามารถขายรถของกิจการต่อเดือน 
 ส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ความสามารถขายรถของกจิการต่อเดอืน 

1-3 คนั N=15 4-6 คนั N=29 7 คนัขึน้ไป N=26 
 ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

1) สถาบนัมีช่ือเสียง และมี 
    ความมัน่คงทางการเงิน  

    (ค่าเฉล่ีย 4.67)  
2) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 
    และยอดจดัไฟแนนซ์ท่ี 
    เหมาะสม และ ตรงตาม 
    ความตอ้งการ  
   (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 
   และยอดจดัไฟแนนซ์ท่ี 
   เหมาะสม และ ตรงตาม 
   ความตอ้งการ  
   (ค่าเฉล่ีย 4.62)  
2) มีระยะเวลาหรือจ านวน 
    งวดในการผอ่นช าระตรง 
    ตามความตอ้งการ  
   (ค่าเฉล่ีย 4.34) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 
   และยอดจดัไฟแนนซ์ท่ี 
   เหมาะสม และ ตรงตาม 
  ความตอ้งการ  
  (ค่าเฉล่ีย 4.54)  
2) สถาบนัมีช่ือเสียง และมี 
    ความมัน่คงทางการเงิน  
   (ค่าเฉล่ีย 4.15) 

ปัจจยัดา้นราคา 1) สถาบนัใหค้่าน าจดั 
   ไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่าคอม 
   มิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง เช่น  
   8% ของอตัราดอกเบ้ีย 
   ทั้งหมด (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
 2) มีค่าธรรมเนียมในการ 
    บริการต่าง ๆท่ีเหมาะสม  
   เช่น ค่าโอน  ค่าตรวจสอบ  
    ค่าท าสญัญา และ 
    ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
   (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดั 
   ไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท, 
   ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัรา 
   ท่ีสูง เช่น 8% ของอตัรา 
   ดอกเบ้ียทั้งหมด  
    (ค่าเฉล่ีย 3.66)  
 2) มีค่าธรรมเนียมในการ 
     บริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  
     เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ  
     ค่าท าสญัญา และ 
     ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
     (ค่าเฉล่ีย 3.31) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดั 
   ไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่าคอม 
    มิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง เช่น  
    8% ของอตัราดอกเบ้ีย 
    ทั้งหมด (ค่าเฉล่ีย 3.69)   
2) มีค่าธรรมเนียมในการ 
    บริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  
    เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ  
    ค่าท าสญัญา และ 
    ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

ปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่าย 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือ 
    และท าสญัญานอกสถานท่ี  
     (ค่าเฉล่ีย 4.27)  
2) ท าเลท่ีตั้งใกลก้บัสถาน 
    ประกอบกิจการ  
    (ค่าเฉล่ีย  3.67) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือ 
     และท าสญัญานอก 
     สถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 4.31)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถ 
     ติดต่อไดส้ะดวก  
    (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือ 
     และท าสญัญานอก 
     สถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.96)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถ 
     ติดต่อไดส้ะดวก  
     (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามความสามารถขายรถของกิจการต่อเดือน 

 ส่วนประสมการตลาด
บริการ 

ความสามารถขายรถของกจิการต่อเดอืน 

1-3 คนั N=15 4-6 คนั N=29 7 คนัขึน้ไป N=26 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

1) มีพนกังานแนะน าการ 
    ใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
     ประกอบการ  
     (ค่าเฉล่ีย 3.80)  
2) มีการจดักิจกรรมเพื่อ 
    ส่งเสริมการตลาด 
    เก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง  
    เช่น การจดัตลาดนดั 
     รถยนตมื์อสอง เป็นตน้  
     (ค่าเฉล่ีย 3.47) 

1) มีการมอบของขวญั 
     สมนาคุณแต่ละ 
     เทศกาลส าคญั เช่น  
     วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้  
      (ค่าเฉล่ีย 3.86)  
2) มีพนกังานแนะน าการ 
    ใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
    ประกอบการ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.79) 

1)มีการมอบของขวญั 
   สมนาคุณแต่ละเทศกาล 
   ส าคญั เช่น วนัข้ึนปีใหม่  
    เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92)  
2) มีพนกังานแนะน าการ 
    ใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
     ประกอบการ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.69) 

ปัจจยัดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ    

1) พนกังานมีความรู้ความ 
   ช านาญ และมีความ  
   สามารถในการส่ือสาร 
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ
สองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย และพนกังาน
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ
ตลอดเวลา เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.60)   
2)  พนกังานเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ และ
สามารถตอบสนองได้
ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

1) พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญ และมีความ 
สามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ
สองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.86)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการตลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.72) 

1) พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญ และมีความ 
สามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ
สองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.69)  
2)พนกังานพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการตลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามความสามารถขายรถของกิจการต่อเดือน 

 ส่วนประสมการตลาด
บริการ 

ความสามารถขายรถของกจิการต่อเดอืน 

1-3 คนั N=15 4-6 คนั N=29 7 คนัขึน้ไป N=26 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ   

1) มีการใชเ้ทคโนโลยี
เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวก และลดเวลาการ
รอคอย เช่น การเช็ค
ประวติัลูกคา้ออนไลน ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.53)  
2) การบริการตอ้งมีความ
รวดเร็ว และถูกตอ้งตาม
เวลาความตอ้งการของ
ลูกคา้ เช่น มีการอนุมติั
ภายในเวลาท่ีลูกคา้
ตอ้งการ เป็นตน้  
  (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

1) กระบวนการท าสญัญา 
    ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น   
    (ค่าเฉล่ีย 4.48)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ 
   ช่วยอ านวยความ
สะดวก และลดเวลา
การรอคอย เช่น การ
เช็คประวติัลูกคา้
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 
4.38) 

1) กระบวนการท าสญัญา
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.27)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวก 
และลดเวลาการรอคอย 
เช่น การเช็คประวติัลูกคา้
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

1) ป้ายสญัลกัษณ์และการ 
 ใชสี้ท่ีสะทอ้น   
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.80)  
2) สถานท่ีมีการตกแต่ง
สวยงามและทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) 

1) มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
(ค่าเฉล่ีย 3.93)  
2) ภายในสถาบนัมี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ส านกังานทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) 

1)มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.88)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการ
ใชสี้ท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์
ของสถาบนั  
(ค่าเฉล่ีย 3.81) 
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3.4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ในการเลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  จ าแนกตามรูปแบบกจิการ 
ตารางท่ี 5.5 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั 
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามรูปแบบกิจการ 

  ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รูปแบบกจิการ 

เจ้าของคนเดยีว N=66  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษทัจ ากดั  N=4 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 

    ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตาม 
     ความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.55)  
2) สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คง 
     ทางการเงิน  (ค่าเฉล่ีย  4.29) 

1)  การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 
     ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตามความ 
      ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.25)  
2)  มีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่คู่แขง่ขนัดา้น 
      สินเช่ือเช่าซ้ือ รถยนตมื์อสอง  มีระยะเวลา 
      หรือจ านวนงวดในการผอ่นช าระตรงตาม 
       ความตอ้งการ และสถาบนัมีช่ือเสียง และ 
       มีความมัน่คงทางการเงิน มีคา่เฉล่ียเท่ากนั   
        (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัดา้นราคา 1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์  
    (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง 
    เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด   
    (ค่าเฉล่ีย 3.67)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ  
    ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ  
    ค่าท าสญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
   (ค่าเฉล่ีย 3.39) 

2) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่า 
    คอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูงเช่น 8% ของ 
    อตัราดอกเบ้ียทั้งหมด   
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
     เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่าท า 
     สญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.75) 

ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย   

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญา 
    นอกสถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 4.18)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ได ้
    สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญานอก 
    สถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.00)  
2) ท าเลท่ีตั้งใกลก้บัสถานประกอบกิจการและ 
    มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ  
     เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

1) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
    ประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.79)   
2) มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
     การตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น  
     การจดัตลาดนดัรถยนตมื์อสอง เป็น 
     ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

1) มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด 
    เก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น การจดัตลาด 
    นดัรถยนตมื์อสอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.50)  
2) มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ 
    เก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง และ  
     มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
     ประกอบการ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
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ตารางท่ี 5.5 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั 
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามรูปแบบกิจการ 

  ส่วนประสมการตลาด
บริการ 

รูปแบบกจิการ 

เจ้าของคนเดยีว N=66  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษทัจ ากดั  N=4 
ปัจจยัดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ   

1) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี 
    ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบั 
    การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ 
    สองเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย   
    (ค่าเฉล่ีย 4.74)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
    ตลอดเวลา  (ค่าเฉล่ีย 4.53) 

1) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
    ตลอดเวลา  (ค่าเฉล่ีย 5.00)  
2) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี 
    ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบั 
    การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ 
    สองเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย  
   (ค่าเฉล่ีย 4.75)   

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

1) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก 
    ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.32)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวย 
     ความสะดวก และลดเวลาการรอคอย 
     เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์       
    (ค่าเฉล่ีย 4.30) 

1)  การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และ 
     ถูกตอ้งตามเวลาความตอ้งการของ 
     ลูกคา้ เช่น มีการอนุมติัภายในเวลาท่ี 

ลูกคา้ตอ้งการเป็นตน้  และมีการใช้
เทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวก และลดเวลาการรอคอยเช่น 
การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25)  

2)  กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก 
     ซบัซอ้น  (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ   

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย  (ค่าเฉล่ีย 3.80)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้น 
    ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

1) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้น 
     ภาพลกัษณ์ของสถาบนั และ มีความ 
     สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
     เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 4.00)  
2) สถานท่ีมีการตกแต่งสวยงามและ 
     ทนัสมยั  และภายในสถาบนัมี 
     เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังาน 
      ทนัสมยั  เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.75) 
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3.5 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  จ าแนกตามต าแหน่งในกจิการ 
ตารางท่ี 5.6 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั 
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามต าแหน่งในกจิการ 

 ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ต าแหน่งในกจิการ 
เจ้าของกจิการN=63 หุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ   

N=7 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

1)  การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 
     ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตาม 
     ความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.54)  
2) มีสถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คง 
     ทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย  4.052) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั 
    ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงตามความ 
     ตอ้งการ และ สถาบนัมีช่ือเสียง และมี

ความมัน่คงทางการเงิน  เท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.43)  

2) มีระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการผอ่น
ช าระตรงตามความตอ้งการ  (ค่าเฉล่ีย 
4.29) 

ปัจจยัดา้นราคา 1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบ,   
    ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูงเช่น 8% ของ 
    อตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  (ค่าเฉล่ีย 3.68)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
    เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่า 
    ท าสญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.41) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบ, 
     ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูงเช่น 8%  
     ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด(ค่าเฉล่ีย 3.57)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง ๆ ท่ี 
    เหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่า 
     ท าสญัญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย   

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญา 
    นอกสถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่ได ้
     สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญา 
    นอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.14)  
2) มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ  
    (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

1) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี 
     ประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.79)   
2) มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่ละ 
     เทศกาลส าคญัเช่น วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้  
    (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

1) มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด 
    เก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น การจดัตลาด 
   นดัรถยนตมื์อสอง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71)  
2) มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามส่ือ 
    ต่างๆเก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ 
    สอง และมีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึง 
    สถานท่ีประกอบการ เท่ากนั  
    (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยั 
ยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 

 ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ต าแหน่งในกจิการ 
เจ้าของกจิการN=63 หุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ   

N=7 
ปัจจยัดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ   

1) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี
ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบั
การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
มือสองเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย    

      (ค่าเฉล่ีย 4.73)  
2) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
    ตลอดเวลา  (ค่าเฉล่ีย 4.51) 

1) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา   
    (ค่าเฉล่ีย 5.00)   
2) พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี

ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.86) 

 
ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

1) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก 
   ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.33)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวย

ความสะดวก และลดเวลาการรอคอย
เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

1) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวก และลดเวลาการรอคอยเช่น การ
เช็คประวติัลูกคา้ออนไลน ์(ค่าเฉล่ีย 4.29)  

2) การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง
ตามเวลาความตอ้งการของลูกคา้ เช่น มี
การอนุมติัภายในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.14)   

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
(ค่าเฉล่ีย 3.81)  

2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ีสะทอ้น 
    ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.62)   

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สถานท่ีมีการตกแต่งสวยงามและทนัสมยั  
ป้ายสัญลักษณ์และการใช้สี ท่ีสะท้อน
ภาพลักษ ณ์ ของสถาบัน  และภายใน
สถาบนัมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านักงาน
ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
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3.6 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อธุรกจิรถยนต์มือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ เลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  จ าแนก 
ตามทุนจดทะเบียน 
ตารางท่ี 5.7 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 

 ส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 - 2,000,000 บาทN=19 2,000,001 -5,000,000 บาท N=22 5,000,0001- 10,000,000 บาท N=12 10,000,000 บาทขึน้ไป N=17 

ด้านผลติภณัฑ์ 1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอด
จดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรง
ตามความตอ้งการ และมีระยะเวลา
หรือจ านวนงวดในการผอ่นช าระ
ตรงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.42)  
2)สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความ
มัน่คงทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอด
จดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรง
ตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.68)  
2) สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความ
มัน่คงทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอด
จดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรง
ตามความตอ้งการ และสถาบนัมี
ช่ือเสียง และมีความมัน่คงทางการ
เงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

1) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอด
จดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรง
ตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.47)  
2) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่คู่แข่งขนั
ดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 

ด้านราคา 1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่า
รีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง
เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  
(ค่าเฉล่ีย 3.63)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง 
ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่า
ตรวจสอบ ค่าท าสญัญา และ
ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.37) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่า
รีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง
เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  
(ค่าเฉล่ีย 3.64)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง 
ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่า
ตรวจสอบ ค่าท าสญัญา และ
ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.45) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่า
รีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง
เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  
(ค่าเฉล่ีย 3.58)  
2) มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง 
ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่า
ตรวจสอบ ค่าท าสญัญา และ
ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

1) สถาบนัใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่า
รีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง
เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด  
(ค่าเฉล่ีย 3.82)  
2)มีค่าธรรมเนียมในการบริการตา่ง 
ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่า
ตรวจสอบ ค่าท าสญัญา และ
ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 
 ส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ทุนจดทะเบียน 

1,000,000 - 2,000,000 บาทN=19 2,000,001 -5,000,000 บาท N=22 5,000,0001- 10,000,000 บาท N=12 10,000,000 บาทขึน้ไป N=17 

ด้านการจดัจ าหน่าย 1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท า
สญัญานอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่
ไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท า
สญัญานอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่
ไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท า
สญัญานอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
2)  มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

1) มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท า
สญัญานอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
2) มีสาขาหลายแห่งสามารถติดตอ่
ไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

1) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึง  
สถานท่ีประกอบการ   
   (ค่าเฉล่ีย 3.84)  
2) มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตาม
ส่ือต่างๆเก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตมื์อสอง และมีการจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด
เก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น การจดั
ตลาดนดัรถยนตมื์อสอง เป็นตน้  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.53)   

1) มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่
ละเทศกาลส าคญัเช่น วนัข้ึนปีใหม่ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.05)  
 2) มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง 
เช่น การจดัตลาดนดัรถยนตมื์อสอง 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

1) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึง
สถานท่ีประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
2) มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่
ละเทศกาลส าคญัเช่น วนัข้ึนปีใหม่ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

1)มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่
ละเทศกาลส าคญัเช่น วนัข้ึนปีใหม่ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71)  
2) มีพนกัแนะน าการใหบ้ริการถึง
สถานท่ีประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 
 ส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ทุนจดทะเบียน 

1,000,000 - 2,000,000 บาทN=19 2,000,001 -5,000,000 บาท N=22 5,000,0001- 10,000,000 บาท N=12 10,000,000 บาทขึน้ไป N=17 

ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ 

1) พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.84)  
2) พนกังานมีความรู้ความช านาญ
และมีความสามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตมื์อสองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

1)พนกังานมีความรู้ความช านาญ
และมีความสามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตมื์อสองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย  (ค่าเฉล่ีย 4.91)  
2)พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.73) 

1)พนกังานมีความรู้ความช านาญ
และมีความสามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตมื์อสองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.67)  
2)พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.42) 

1)พนกังานมีความรู้ความช านาญ
และมีความสามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตมื์อสองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.65)  
2) พนกังานผา่นการอบรมมาเป็น
อยา่งดี และพนกังานเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ และสามารถ
ตอบสนองไดท้นัเวลา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.24)    

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

1)มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวก และลดเวลา
การรอคอยเช่น การเช็คประวติัลูกคา้
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.47)  
2) การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว 
และถูกตอ้งตามเวลาความตอ้งการ
ของลูกคา้ เช่น มีการอนุมติัภายใน
เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 

1)กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น  (ค่าเฉล่ีย 4.45)  
2) มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวก และลดเวลา
การรอคอยเช่น การเช็คประวติัลูกคา้
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

1)มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวก และลดเวลา
การรอคอยเช่น การเช็คประวติัลูกคา้
ออนไลน์  (ค่าเฉล่ีย 4.17)  
2) กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

1)กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.35)  
2)มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวก และลดเวลา
การรอคอยเช่น การเช็คประวติัลูกคา้
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 
 ส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ทุนจดทะเบียน 

1,000,000 - 2,000,000 บาทN=19 2,000,001 -5,000,000 บาท N=22 5,000,0001- 10,000,000 บาท N=12 10,000,000 บาทขึน้ไป N=17 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.89)  
2) ภายในสถาบนัมีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส านกังานทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
3.63) 

1)มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  (ค่าเฉล่ีย 3.95)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ี
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) 

1)ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ี
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั   
(ค่าเฉล่ีย 3.67)  
2)ภายในสถาบนัมีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส านกังานทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
3.50) 

1) มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.82)  
2) ป้ายสญัลกัษณ์และการใชสี้ท่ี
สะทอ้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) 
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอ 
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ สามารถอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือก
ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ  ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์  (2551) ท่ี ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการคา้รถยนตมื์อสองต่อการใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือดา้นบุคลากร  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนทัธมน องคานุภาพ (2547) 
ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการในอ าเภอเมืองจงัหวดัล าพนูท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ี
มีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือดา้นบุคลากร และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขนัแก้ว
ผาบ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้ระกอบการธุรกิจคา้รถยนตมื์อสอง ในการเลือกใช้
บริการ สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือของบริษทัลิสซ่ิง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือด้านบุคคล อนัเน่ืองมากจากผูศึ้กษา
ขา้งตน้พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อด้านบุคคล ในการบริการเพื่อติดต่อส่ือสาร
และการให้บริการลูกคา้ของกิจการ โดยให้ความส าคญัมากในปัจจยัย่อย ได้แก่ พนักงานมีความรู้
ความช านาญ และมีความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสอง
เพื่อให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย     แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการ
เช่าซ้ือรถยนต ์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองราชบุรี  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมี
ผลในระดบัมากล าดบัแรกคือดา้นกระบวนการให้บริการ ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกนัอาจ
เน่ืองจากลกัษณะกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการท่ี
จ าหน่ายรถมือสองท่ีจึงให้ความส าคญักบัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการมากกวา่ แต่การศึกษาของอรวรรณ 
สุทธิศักด์ิศรี (2553)เป็นการศึกษากลุ่มผู ้บริโภคท่ีซ้ือรถมือสองจึงท าให้ความต้องการต่อด้าน
กระบวนการใหบ้ริการมากกวา่ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตมี์ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือ  การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์
ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ   ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขนัแก้วผาบ 
(2546) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือ การ
อนุมติัวงเงินสินเช่ือหรือยอดจดัไฟแนนท์ท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ   แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
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ผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมี
ผลในระดบัมากล าดบัแรกคือผ่อนหมดสามารถให้โอนทะเบียนไดท้นัที   และไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของนทัธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือไม่ตอ้งใช้ผูค้  ้ าประกนั  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤษณะ แสน 
วาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือมี
ระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการผอ่นช าระตรงตามความตอ้งการ  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้ง
กนัอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตอ้งการในเร่ืองของการอนุมติั
วงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการมากกวา่เร่ืองของระยะเวลา
หรือจ านวนงวดในการผอ่นช าระตรงตามความตอ้งการ หรือการใชผู้ค้  ้าประกนั    

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตมี์ค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ สถาบนัให้ค่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) 
ในอัตราท่ีสูง  เช่น 8% ของอัตราดอกเบ้ียทั้ งหมด  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ          
แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ
ธนาคารใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ มีอตัราค่าธรรมเนียมในการบริการต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอนรถ 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือ  อตัราดอกเบ้ีย   และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของนทัธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ในระดบัมากล าดบัแรกคือจ านวนเงินค่างวดท่ีตอ้งช าระ  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวชิรา
ภรณ์ ขนัแกว้ผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด
ล าดบัแรกคืออตัราดอกเบ้ียในการผอ่นต ่า   ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเน่ืองตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาต่างกนัความตอ้งการจึงแตกต่างกนั โดยการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการรถมือสองตอ้งการใน
เร่ืองธนาคารใหค้่าน าจดัไฟแนนซ์ มีอตัราค่าธรรมเนียมในการบริการต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอนรถ 
มากกวา่จ านวนเงินค่างวดท่ีตอ้งช าระหรืออตัราเบ้ียในการผอ่นต ่า 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือมีการให้บริการสินเช่ือและท าสัญญานอก
สถานท่ี  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือมีการให้บริการสินเช่ือนอกสถานท่ี  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือ สามารถช าระเงินผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสได ้

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากล าดับแรกคือสามารถช าระเงินผ่านธนาคาร และไม่
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์  ขันแก้วผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากล าดับแรกคือท าเลท่ีตั้ งของบริษัทใกล้กับสถาน
ประกอบการ ไป-มา สะดวก ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเน่ืองตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
ต่างกนัความตอ้งการจึงแตกต่างกนั   โดยการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการรถมือสองใหค้วามส าคญักบัเร่ือง
มีการให้บริการสินเช่ือและท าสัญญานอกสถานท่ีเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกคา้มากกว่า
การช าระเงินผา่นธนาคาร หรือท าเลท่ีตั้งของบริษทัใกลก้บัสถานประกอบการ ไป-มา สะดวก      

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีพนกังานแนะน าการให้บริการถึง
สถานท่ีประกอบการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ การมีพนกังานจองธนาคารไป
แนะน าการให้บริการถึงสถานประกอบการ   แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิ
ศกัด์ิศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือ   มี
ส่วนลดดอกเบ้ียหากปิดบญัชีก่อนก าหนด  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนทัธมน องคานุภาพ 
(2547) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือมีส่วนลด
หากปิดบญัชีก่อนก าหนด  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขนัแกว้ผาบ (2546) ท่ีผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากล าดับแรกคือบริษัทให้ค่าจัด
ไฟแนนท ์/ค่ารีเบสแก่ลีดเดอร์ในอตัราท่ีสูง  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเน่ืองตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาต่างกันความต้องการจึงแตกต่างกัน   โดยการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการรถมือสองให้
ความส าคัญในเร่ืองมีพนักงานแนะน าการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการ เพื่อท่ีจะสามารถ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดม้ากกวา่  

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมี์ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือพนกังานมีความรู้ความช านาญ 
และมีความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองเพื่อให้สามารถ
เขา้ใจไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนทัธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือพนักงานมีความสามารถในการอธิบายให้
เขา้ใจถึงเง่ือนไขต่างๆ และพนักงานสามารถประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ในระดับมากล าดับแรกคือ การมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ   และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวชิราภรณ์ 
ขนัแกว้ผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรก
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คือ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจ
เน่ืองตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาต่างกนัความตอ้งการจึงแตกต่างกนั   โดยการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการรถ
มือสองให้ความส าคญัในเร่ืองพนักงานมีความรู้ความช านาญ และมีความสามารถในการส่ือสาร
เก่ียวกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อที่จะสามารถ
ให้บริการลูกค้ามากกว่าการท่ีพนักงานมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจถึงเง่ือนไขต่างๆ และ
พนกังานสามารถประเมินราคาไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี และพนกังานสินเช่ือมี
ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดับแรกคือกระบวนการท าสัญญาไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็ค
ประวติัลูกค้าออนไลน์    ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศักด์ิศรี (2553) ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือเง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ซบัซ้อน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการดา้น
สินเช่ือ  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนทัธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติั   และไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์  ขันแก้วผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือการให้บริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลาและตรง
ตามความตอ้งการ ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเน่ืองตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาต่างกนัความ
ตอ้งการจึงแตกต่างกนั   โดยการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการรถมือสองให้ความส าคญัในเร่ืองกระบวนการ
ท าสัญญาไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และลดเวลาการรอ
คอย เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์ เพื่อท่ีจะสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดดี้มากกวา่ความสะดวก
ในการติดต่อขอใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ หรือความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติั    

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีค่าเฉล่ียในระดับมากล าดับแรกคือมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือสถานท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  แต่ 
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศัก ด์ิศรี (2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือ ความมีช่ือเสียงและภาพพจน์ขององคก์ร และ 
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ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนัทธมน องคานุภาพ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากล าดบัแรกคือสถานประกอบการตั้งข้ึนอยา่งมัน่คงถาวร  
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวชิราภรณ์ ขนัแก้วผาบ (2546) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั  ทั้งน้ี
ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเน่ืองตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาต่างกนัความตอ้งการจึงแตกต่างกนั   

โดยการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการรถมือสองให้ความส าคญัในเร่ืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มากกวา่ความมีช่ือเสียงและภาพพจน์ขององคก์รหรือมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั   
 
5.3 ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอ 
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ มีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการคา้รถยนตมื์อสอง 
มากกวา่ 10 ปี  โดยต าแหน่งเป็นเจา้ของกิจการ  และรูปแบบกิจการเป็นแบบเจา้ของคนเดียว  

2. กิจการมีจ านวนรถยนตท่ี์มีขายในร้านต่อเดือน ตั้งแต่ 1-10 คนั จนถึง 21 คนัข้ึนไป   
โดยกิจการสามารถขายรถไดเ้ดือนละ 4-6 คนั  โดยกิจการมีเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 บาทจนถึง 
10,000,000 บาทข้ึนไป  
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการบริษทัลิสซ่ิงท่ีใชบ้ริการใน
ปัจจุบนัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)  
 4. ส่วนใหญ่ทราบแหล่งขอ้มูลบริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตจ์ากพนกังานบริษทั
ลิสซ่ิงผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือ รองลงมาจากเจา้ของเตน้ทอ่ื์นท่ีเคยใชบ้ริการแนะน า  
 5. ส่วนใหญ่เหตุผลหลกัท่ีใชบ้ริการสินเช่ือจากสถาบนัต่างๆ เพราะธนาคารมีความมัน่คง 
และภาพลกัษณ์ท่ีดี รองลงมาไดรั้บอนุมติัสินเช่ือวงเงินตามท่ีตอ้งการ 

6. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์เกือบทุกปัจจยัในระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการจดัจ าหน่าย ท่ีให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง  
 7. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเกือบ
ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองการอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ี
เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ ท่ีให้ระดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด    
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เม่ือจ าแนกตามความสามารถขายรถของกิจการต่อเดือน กิจการท่ีขายรถได ้4-6 คนั และ 
7 คนัข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดกบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองการอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดั
ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ  ส่วนกิจการท่ีขายรถได ้1-3 คนั ใหร้ะดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมากท่ีสุดกบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองสถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คงทางการเงิน  

เม่ือจ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา่ กิจการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัยอ่ยเร่ืองการอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ 
อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่กิจการท่ีมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000,0001 – 10,000,000 บาท ยงัให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง สถาบนัมีช่ือเสียงและมีความมัน่คงทางการเงินอีกดว้ย   

เม่ือจ าแนกตามรูปแบบกิจการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัแก่ ทุกปัจจยั
ยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกิจกิจท่ีอยูใ่นรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว ใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัยอ่ยใน 
ระดบัมากท่ีสุด เร่ืองการอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงความตอ้งการ   

เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัแก่ 
ทุกปัจจยัยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก ส่วนต าแหน่งกิจการในรูปแบบเจา้ของกิจการ ใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยั
ยอ่ยใน ระดบัมากท่ีสุด เร่ือง การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และ ตรงความ
ตอ้งการ 
 8. ปัจจยัดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มาก คือสถาบันให้ค่าน าจดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท, ค่าคอมมิสชั่น) ในอตัราท่ีสูง เช่น 8% ของอัตรา
ดอกเบ้ียทั้งหมด    

เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาด าเนินกิจการคา้รถยนต์มือสอง พบว่ากลุ่มระยะเวลาด าเนิน
กิจการคา้รถยนต์มือสองต ่ากว่า 10 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลมากกบัปัจจยัย่อยเร่ือง มีค่าธรรมเนียมในการ
บริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่าท าสัญญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ   

เม่ือจ าแนกตามความสามารถในการขายรถ พบวา่กิจการท่ีสามารถขายรถได ้1-3 คนั ให้
ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากในเร่ือง มีค่าธรรมเนียมในการบริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่า
ตรวจสอบ ค่าท าสัญญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  

เม่ือจ าแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ พบว่ากลุ่มท่ีมีจ  านวนเงินทุนในการจด
ทะเบียน 5,000,001 – 10,000,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลมากกบัปัจจยัย่อยเร่ือง มีค่าธรรมเนียมในการ
บริการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่าท าสัญญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ   

เม่ือจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ พบวา่กลุ่มรูปแบบของกิจการท่ีอยูใ่นรูปแบบของหา้ง
หุ้นส่วนจ ากดั และ บริษทัจ ากดั ให้ระดบัท่ีมีผลมากกบัปัจจยัยอ่ยเร่ือง มีค่าธรรมเนียมในการบริการ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าโอน ค่าตรวจสอบ ค่าท าสัญญา และค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ 
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 9. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เกือบทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองมีการให้บริการสินเช่ือและท าสัญญา
นอกสถานท่ี  ท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมาก   

เม่ือจ าแนกตามจ านวนรถท่ีขายในร้านต่อเดือน  พบวา่กลุ่มท่ีมีรถขายในร้านต่อเดือน 1-
10 คนั ใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากกบัปัจจยัยอ่ยเร่ือง มีสาขาหลายแห่งสามารถติดต่อไดส้ะดวก   

เม่ือจ าแนกตามความสามารถในการขายรถของกิจการ พบวา่กิจการท่ีสามารถขายรถ 1-3 
คนั ใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากกบัปัจจยัยอ่ยเร่ือง ท าเลท่ีตั้งใกลก้บัสถานประกอบกิจการ และกิจการ
ท่ีสามารถขายรถ 4-6 คนั  ให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากกบัปัจจยัย่อยเร่ือง มีสาขาหลายแห่งสามารถ
ติดต่อไดส้ะดวก   

เม่ือจ าแนกตามรูปแบบกิจการ พบวา่รูปแบบกิจการห้างหุน้ส่วนจ ากดั ให้ความส าคญัแก่
ปัจจยัยอ่ย ในระดบัมาก เร่ือง ท าเลท่ีตั้งใกลก้บัสถานประกอบกิจการ และ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ
ต่อผูใ้ชบ้ริการ   

เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ พบวา่ ต าแหน่งในกิจการรูปแบบ หุ้นส่วน กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก เร่ืองมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 

เม่ือจ าแนกตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา่ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 – 
2,000,000 บาท ให้ความส าคญัแก่ปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ไดแ้ก่เร่ือง มีสาขาหลายแห่งสามารถติดต่อ
ไดส้ะดวก และ ทุนจดทะเบียน 2,000,001 – 5,000,000 บาท ให้ความส าคญัแก่ปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก 
ได้แก่เร่ือง มีสาขาหลายแห่งสามารถติดต่อไดส้ะดวก และ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูใ้ห้บริการ 
และ ทุนจดทะเบียน 5,000,001 – 10,000,000 บาทให้ความส าคญัแก่ปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ไดแ้ก่เร่ือง 
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูใ้หบ้ริการ 
 10. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจต่อปัจจยัยอ่ยในระดบัมากในเร่ือง มีพนกังานแนะน าการใหบ้ริการถึงสถานท่ี ประกอบการ    
มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่ละเทศกาลส าคญั เช่น วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้   มีการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น การจดัตลาดนดัรถยนตมื์อสอง เป็นตน้    

เม่ือจ าแนกตามความสามารถในการขายของกิจการ พบวา่ กิจการท่ีสามารถขาย 4-6 คนั
ต่อเดือน ให้ความความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก เร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตาม
ส่ือต่าง ๆ เก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 

เม่ือจ าแนกตามจ านวนเงินทุนในการจดทะเบียนของกิจการ พบวา่ กิจการท่ีมีเงินทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 – 2,000,000 ให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยย่อยในระดับมาก เร่ืองโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ เก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง  และกิจการท่ีมีเงินทุนจดทะเบียน 
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2,000,001 – 5,000,000 บาท ให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก เร่ืองโฆษณา และ เร่ืองมี
การส่งเสริมการขายโดยใหค้่าน าจดัพิเศษ เช่น ท่องเท่ียว แจกทอง ลุน้รางวลั เป็นตน้ 
 11.  ปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเกือบทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองพนกังานมีความรู้ความช านาญ และ
มีความ สามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย และพนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา ท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด   

เม่ือจ าแนกตามจ านวนรถท่ีขายในร้านต่อเดือน  พบว่ากลุ่มท่ีกิจการมีรถขายในร้าน
จ านวน  1-10 คนั ต่อเดือน ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยมากท่ีสุด เร่ืองพนักงานเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกคา้ และสามารถตอบสนองไดท้นัเวลา   

เม่ือจ าแนกตามความสามารถในการขายของกิจการต่อเดือน พบวา่ กิจการท่ีสามารถขาย
ได ้4- 6 คนัต่อเดือน ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด เร่ืองพนกังานผ่านการอบรมมาเป็นอยา่งดี 
และ  เร่ืองพนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถตอบสนองไดท้นัเวลา   

เม่ือจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ พบวา่ กิจการท่ีมีรูปแบบหา้งหุน้ส่วนจ ากดัและบริษทั
จ ากดั ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยในระดบัท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่เร่ือง เร่ืองพนักงานเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกค้า และสามารถตอบสนองได้ทนัเวลา และ พนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี และเป็นกนัเองต่อ
ผูรั้บบริการ 

เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ พบวา่ หุ้นส่วน กรรมการผูจ้ดัการ ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยในระดบัท่ีมากท่ีสุด ได้แก่เร่ือง เร่ืองพนักงานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถ
ตอบสนองไดท้นัเวลา 

เม่ือจ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ พบว่า กิจการท่ีมีเงินทุนในการจด
ทะเบียน 2,000,001 – 5,000,000 ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยในระดบัท่ีมากสุดไดแ้ก่ เร่ือง พนักงาน
ผ่านการอบรมมากเป็นอย่างดี และ เร่ืองพนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถ
ตอบสนองไดท้นัเวลา 

12. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก   

เม่ือจ าแนกตามความสามารถในการขายรถของกิจการ พบว่า กิจการท่ีมีความสามารถ
ขายได ้1-3 คนัต่อเดือน ให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวก และลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์ 
 13. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก   
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เม่ือจ าแนกตามความสามารถในการขายรถของกิจการ พบว่า กิจการท่ีมีความสามารถ
ขายได้ 1-3 คนัต่อเดือน ให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากในเร่ือง ป้ายสัญลกัษณ์และการใช้สีท่ีสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั ส่วนกิจการท่ีมีความสามารถขายได ้4-6 คนัต่อเดือน และ 7 คนัข้ึนไปต่อเดือน 
ใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากในเร่ือง มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

เม่ือจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ พบวา่ กิจการท่ีมีรูปแบบหา้งหุน้ส่วนจ ากดัและบริษทั
จ ากดั ให้ระดบัท่ีมีผลในปัจจยัยอ่ยระดบัมาก เร่ือง ป้ายสัญลกัษณ์และการใช้สีท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์
ของสถาบนั 

เม่ือจ าแนกตามเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา่ กิจการท่ีมีเงินทุนในการจดทะเบียน 
5,000,001 – 10,000,000 บาท ใหร้ะดบัท่ีมีผลในปัจจยัยอ่ยระดบัมาก เร่ือง ป้ายสัญลกัษณ์และการใชสี้
ท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

14. ส าหรับปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบั
แรก ดงัแสดงในตารางท่ี 5.8 
 
ตารางท่ี 5.8 สรุปค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

สูงสุด 10 ล าดบัแรก  
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ ระดบัทีม่ผีล ปัจจยัหลกั ล าดบัที ่

พนกังานมีความรู้ความช านาญและมี
ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองเพ่ือให้
สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

4.74 มากท่ีสุด 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 1 

พนกังานพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา 4.56 มากท่ีสุด บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 2 
การอนุมติัวงเงินสินเช่ือและยอดจดัไฟแนนซ์
ท่ีเหมาะสม และ ตรงตามความตอ้งการ 

4.53 มากท่ีสุด 
ผลิตภณัฑ ์ 3 

พนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และ
สามารถตอบสนองไดท้นัเวลา 

4.44 มาก 
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 4 

พนกังานผา่นการอบรมมาเป็นอยา่งดี 4.37 มาก บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 5 
พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี และเป็นกนัเองต่อ
ผูรั้บบริการ 

4.31 มาก 
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 6 

กระบวนการท าสญัญาไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.30 มาก กระบวนการใหบ้ริการ 7 
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ตารางท่ี 5.8 (ต่อ) สรุปค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต ์ สูงสุด 10 ล าดบัแรก  

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ ระดบัทีม่ผีล ปัจจยัหลกั ล าดบัที ่

มีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวก และลดเวลาการรอคอยเช่น การเช็ค
ประวติัลูกคา้ออนไลน ์

4.30 มาก 
กระบวนการใหบ้ริการ 7 

สถาบนัมีช่ือเสียง และมีความมัน่คงทางการ
เงิน 

4.27 มาก 
ผลิตภณัฑ ์ 8 

มีระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการผอ่นช าระ
ตรงตามความตอ้งการ 

4.19 มาก 
ผลิตภณัฑ ์ 9 

มีการใหบ้ริการสินเช่ือและท าสญัญานอก
สถานท่ี 

4.17 มาก 
การจดัจ าหน่าย 10 

 
 จากตารางท่ี 5.8  พบว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 10 อนัดบัแรก ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ   รองลงมาคือดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัจ าหน่าย  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์    ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ควรพิจารณาการอนุมติัวงเงิน
สินเช่ือและยอดจัดไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยพิจารณาถึง
ระยะเวลาหรือจ านวนงวดในการผ่อนช าระให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  และมีเง่ือนไขพิเศษ
ใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแตกต่างกนั  เช่น ลูกคา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ ควรมีอตัราดอกเบ้ียพิเศษ ส าหรับ
อาชีพน้ี   นอกจากนั้นควรให้จดัมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่า คู่ แข่งขนัดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสอง 
ส่วนกลุ่มกิจการท่ีขายรถได ้1-3 คนั บริษทัลิสซ่ิงควรให้ความส าคญัแก่การสร้างภาพลกัษณ์ และส่ือ
ถึงผูป้ระกอบการใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในบริษทัลิสซ่ิง 

ปัจจัยด้านราคา   ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ ควรให้ความส าคญัในการให้ค่าน า
จดัไฟแนนซ์ (ค่ารีเบท,ค่าคอมมิสชัน่) ในอตัราท่ีสูง เช่น 8% ของอตัราดอกเบ้ียทั้งหมด ส่วนกลุ่มท่ีมี
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ระยะเวลาด าเนินกิจการคา้รถยนต์มือสองต ่ากว่า 10 ปี บริษทัลิสซ่ิงควร ลดค่าด าเนินการต่าง ๆ ให้
เหมาะสม  เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมการท าสัญญา  ฟรีค่าตรวจสอบเป็นตน้ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย   ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ ควรใหค้วามส าคญักบัการ
ใหบ้ริการสินเช่ือและท าสัญญานอกสถานท่ี โดยจดัพนกังานออกไปใหบ้ริการถึงสถานท่ีประกอบการ
ของลูกคา้ ส่วนกลุ่ม กิจการท่ีสามารถขาย 4-6 คนัต่อเดือนบริษทัลิสซ่ิงควร มีการโฆษณาตามส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้เก่ียวกบักิจกรรมการเช่าซ้ือเพื่อ ผูป้ระกอบการ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมี
ผลต่อการเลือกผู ้ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ในระดับมาก ในเร่ืองจัดพนักงานแนะน าการ
ให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการ   มีการมอบของขวญัสมนาคุณแต่ละเทศกาลส าคญั เช่น วนัข้ึนปี
ใหม่ เป็นตน้ และมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เช่น การจดัตลาดนดั
รถยนต์มือสอง เป็นต้น   ดังนั้ นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  ควรให้ความส าคัญกับการจัด
พนักงานแนะน าการให้บริการถึงสถานท่ีประกอบการ   นอกจากนั้นควรมีการมอบของขวญัของ
สมนาคุณแก่สถานประกอบการรถยนตมื์อสองในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่  และควร
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัรถยนตมื์อสองให้แก่ผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง  เช่น การ
จดัตลาดนดัรถยนตมื์อสอง ส่วนกลุ่มท่ีกิจการมีรถขายในร้านจ านวน  1-10 คนั ต่อเดือนบริษทัลิสซ่ิง
ควรจดัการระบบการให้บริการพนักงานให้พร้อมบริการตลอดเวลา หรือ เปิดระบบบริการ Call 
Center เพื่อบริการเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ใหท้นัเวลา  

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง พนกังานมีความรู้ความช านาญ 
และมีความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองเพื่อให้สามารถ
เขา้ใจไดง่้าย และพนกังานพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา      ดงันั้นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
มือสอง ควรจดัพนกังานท่ีมีความรู้ความช านาญและมีความสามารถในการจดัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ
สองไปให้บริการลูกคา้ถึงสถานท่ีประกอบการของลูกคา้   นอกจากนั้นควรมีการจดัอบรมพนกังานผู ้
ให้บริการด้านสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองอย่างสม ่าเสมอทั้ งในเร่ืองทักษะการให้บริการ ความ
รับผิดชอบในการท างาน  การท างานให้ตรงเวลา  การพฒันาบุคลิกภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เพื่อใหพ้นกังานมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมี
ผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  ดงันั้นผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง  ควรพฒันาขั้นตอนกระบวนการท าสัญญาไม่ให้ยุ่งยากซับซ้อน และมีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก เพื่อลดเวลาการรอคอย เช่น การเช็คประวติัลูกคา้ออนไลน์   
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การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว และถูกตอ้งตามเวลาความตอ้งการของลูกคา้ เช่น มีการอนุมติัภายใน
เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ นอกจากนั้นการท างานของพนกังานควรเป็นระบบภายใตม้าตรฐาน และ
ถูกตอ้งอยูต่ลอดเวลา และมีการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการอยูต่ลอดเวลา  

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ   จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผล
ต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ในระดับมากเกือบทุกปัจจยัย่อย  ดังนั้นผูใ้ห้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสอง ควรให้ความส าคญักบัความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ป้าย
สัญลกัษณ์และการใช้สีท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั โดยภายในสถาบนัมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ส านกังานทนัสมยั มาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
 

 


