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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตใ์นอ าเภอเมืองนครปฐมที่
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 ราย ใชว้ธีิเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี  
มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 
บาท และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่า
ซ้ือรถยนตเ์พียง 1 คร้ัง โดยใชบ้ริการสินเช่ือของ บมจ.ธนาคารธนชาตมากที่สุด ทราบขอ้มูลข่าวสาร
จากส่ือโทรทศัน์/อินเทอร์เน็ตมากที่สุด  และหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์บา้งก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
ส่วนประเภทขอ้มูลที่หาจากส่ือออนไลน์มากที่สุด คือ อตัราดอกเบี้ยเก่ียวกบับริการสินเช่ือเพือ่การเช่า
ซ้ือรถยนต ์และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์มาก
ที่สุด คือ ตนเอง นอกจากน้ียงัพบว่า การส่งเสริมการขายเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ที่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการใชบ้ริการมากที่สุด คือ อตัราดอกเบี้ยต  ่า  
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อ
การเช่าซ้ือรถยนต์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก เรียงล าดับคือ ปัจจยัด้านช่อง
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ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ 
ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ รองลงมาคือ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 

 ปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ ระดับ
ของอตัราดอกเบี้ย รองลงมาคือ  อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 

 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก
ล าดับแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ รองลงมาคือ ช่องทางการช าระค่างวดที่
หลากหลาย  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ  รองลงมาคือ ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไข
พเิศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ 

 ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ พนกังาน
สามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน  

 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ รองลงมาคือ  สถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ 
ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ รองลงมาคือ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
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ABSTRACT 

 
  This study aimed to study service marketing mix affecting consumers in Mueang 
Nakorn Pathom district towards selection of credit facilitator in car leasing. Questionnaires were 
used as the tool to collect data from 200 samples, who were consumers of credit facilitators in car 
leasing in Mueang Nakorn Pathom district, in accordance with the convenient sampling method.  
Data was analyzed by the descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean. 
  The finding presented that most respondents were male in the age of 31-40 years old 
and single. They worked as private company employee, earned monthly income at the amount of 
20,001-30,000 Baht, and graduated in bachelor’s degree. Most of them took car leasing credit 
service at once from the credit facilitator named Thanachart Public Company Limited. They mostly 
learned information of the credit facilitator from television/internet. Prior to making decision, they 
searched for more information from on-line media, especially for the information on interest rates of 
car leasing service. Person influencing their decision making towards selection of credit facilitator 
in car leasing the most was the respondents themselves. In addition, the promotion of car leasing 
service that the respondents were in need of the most was to offer low rate of interest. 
  Regarding the results of the study on service marketing mix factors affecting the 
selection of credit facilitator in car leasing, the respondents ranked the following factors at high 
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level of importance: place, price, process, promotion, people, product, and physical evidence and 
presentation, respectively. 
 In product factor, the top elements that the respondents paid high level of importance 
on were reliability of a certain serviced financial institute and need of no guarantor, respectively. 

 In price factor, the top elements that the respondents paid high level of importance on 
were levels of interest rate and rates of service fee such as contract change rate, registration fee, and 
etc., respectively. 

 In place factor, the top elements that the respondents paid high level of importance on 
were convenience to contact and variety of installment payment channels, respectively.  

 In promotion factor, the top elements that the respondents paid high level of 
importance on were to offer lower interest rate in comparing to regular interest rate and special 
offers such as lower interest in comparing to regular interest rate for repeat customers, respectively. 

 In people factor, the top elements that the respondent paid high level of importance on 
were a staff who provided accurate and clear information and a staff who was responsible for 
his/her performance, respectively. 

 In physical evidence and presentation factor, the top elements that the respondents paid 
high level of importance on were to have reliable office address and to have modern office 
stationaries, respectively. 
 In process factor, the top elements that the respondents paid high level of importance 
on were rapidity of credit approval and simple conditions and procedures. 

 
 


