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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นราคา จ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 70 
ตารางท่ี 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 71 
ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 73 
ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นบุคลากร ผูใ้หบ้ริการ  จ  าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 75 
ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  จ  าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 77 
ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  จ าแนกตามต าแหน่งในกิจการ 78 
ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 80 
ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นราคา จ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 82 
ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 84 
ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 86 
ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการจ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 88 
ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั 

ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการจ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 90 
ตารางท่ี 4.63 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียนของกิจการ 92 

 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.1 สรุปภาพรวมส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก  95 
ตารางท่ี 5.2 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 

ในปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามระยะเวลาด าเนิน 
กิจการคา้รถยนตมื์อสอง 97 

ตารางท่ี 5.3  สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตาม จ านวนรถท่ีขาย 
ในร้านต่อเดือน 99 

ตารางท่ี 5.4 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามความสามารถขาย 
รถของกิจการต่อเดือน 101 

ตารางท่ี 5.5 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามรูปแบบกิจการ 104 

ตารางท่ี 5.6 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามต าแหน่งใน 
กิจการ 106 

ตารางท่ี 5.7 สรุปส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรก จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 108 

ตารางท่ี 5.8 สรุปค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต ์ สูงสุด 10 ล าดบัแรก  120 

 
 
 


