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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคเหนือตอนบน  มีประชากร
ทั้งส้ิน 1,664,399 ราย (ส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่, 2556:ออนไลน์) รวมทั้งมีการขยายตวัจากการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั และห้างสรรพสินคา้อยา่งหลากหลายรูปแบบ จึงส่งผลให้ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ มีความจ าเป็นมาก ซ่ึงความสะดวกสบายจากการใชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นพาหนะ
ส าหรับการเดินทางมีจ านวนมากข้ึน โดยพบวา่ในปี 2555 มีจ  านวนรถรวมทั้งส้ิน 795,189 คนั จ าแนก
เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จ านวน 316,595 คัน เพิ่ม ข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 295,740 คัน 
(ส านกังานขนส่งเชียงใหม่, 2556:ออนไลน์) สืบเน่ืองจากรัฐบาล ไดอ้อกมาตรการรถคนัแรกออกมา
เม่ือเดือนกนัยายน ปี 2555 ท าใหต้ลาดรถมือ 2 ไดรั้บผลกระทบรุนแรงข้ึน อีกวา่ผูบ้ริโภคหนัไปซ้ือรถ
ใหม่มากข้ึนโดยเฉพาะรถประหยดัพลังงาน (อีโคคาร์) ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในขณะน้ี  ท าให้
ผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถทัว่ประเทศท่ีมีราว 2 หม่ืนรายไดรั้บผลกระทบมากข้ึน เน่ืองจากในตลาดรถมือ 
2 ท่ีซ้ือขายกนัเองและจากเตน็ทร์ถจากเดิมจะมีปริมาณรถหมุนเวยีนอยูใ่นตลาดราว 1 ลา้นคนัต่อปี  

ปัจจุบนัภาพรวมของตลาด ผูป้ระกอบการเต็นท์รถจะขายรถไดต่้อเดือนเพียง 10-15% 
ของสต๊อกรถท่ี มีอยู่ในแต่ละเดือน  จากเดิม ท่ีขายรถได้ 30-40% ของสต๊อกรถท่ี มีอยู่  ท  าให้
ผูป้ระกอบการตกอยู่ในภาวะขาดทุนจากมูลค่าสต๊อกท่ีลดลงต่อเดือน (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 
2556:ออนไลน์) โดยในปี พ.ศ.2553-2555 จากสถิติจ านวนรถจดทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์
ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนรถยนตใ์หม่ท าการแจง้จดทะเบียนลดลงจากปี 2553 จ านวน 
6,060 คนั ซ่ึงในปี 2555 มีการแจง้จดทะเบียนรถยนตใ์หม่ป้ายแดงเพียง 2,390 คนั เม่ือเปรียบเทียบกบั
จ านวนรถโอนทะเบียนต่อรถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่ามีสัดส่วนรถยนต์โอนทะเบียนเพิ่ม 67.04% 
ในปี 2555 จากปี 2553 ท่ีมีสัดส่วนเพียง 60.96% (ส านกังานขนส่งเชียงใหม่, 2556:ออนไลน์) ส่งผลให้
ภาพรวมราคาประมูลรถยนต์มือสองเฉล่ียปรับตวัลดลง เป็นผลจากอุปทานรถยนต์ท่ีมีอยู่ในตลาด
ค่อนขา้งมากส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง ประกอบกบับริษทัสินเช่ือได้เร่ิมปรับลดวงเงิน
ดาวน์สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตล์งเป็นการยืดหยุน่ เพื่อให้ราคารถยนต์มือสองสามารถแข่งขนักบัรถยนต์
มือหน่ึงได ้(สหการประมูล,2556) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถาบนับริการธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต์รองรับทั้งส้ินถึง 18 แห่ง (กฤษณะ แสนวาสน์,2551) ซ่ึงในการท าธุรกิจรถยนต์มือสองส่ิงท่ี
ขาดไม่ได้ คือ การเช่าซ้ือผ่านสถาบนับริการสินเช่ือต่างๆ เสมือนการเปล่ียนความเส่ียงจากการให้
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สินเช่ือเช่าซ้ือโดยตรงจากผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง ไปยงับริษทัสินเช่ือให้รับความเส่ียง
แทน ซ่ึงมีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์มือ
สองและบริษทัสินเช่ือโดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ลูกคา้ (Customer) ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจคา้รถยนตมื์อสอง (Dealer) บริษทัสินเช่ือ (Finance) โดยสัญญาเช่าซ้ือท าข้ึนระหวา่งลูกคา้ (ผูเ้ช่า
ซ้ือ) กบับริษทัสินเช่ือ (ผูใ้ห้เช่าซ้ือ) ดงันั้นเม่ือลูกคา้พิจารณาและตดัสินใจเลือกขอ้เสนอในการขาย
สินคา้และบริการของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้รถยนตมื์อสองเรียบร้อยแลว้จะท าการติดต่อประสานงาน
ไปยงับริษทัสินเช่ือ (ผูใ้ห้เช่าซ้ือ) เพื่อด าเนินการด้านหนังสือเอกสารสัญญารวมทั้งการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูเ้ช่าซ้ือ โดยมีตวัแทนจากบริษทันั้น ๆ เป็นผูใ้ห้บริการอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ท าสัญญาระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจคา้รถยนต์มือสองกบัลูกคา้ (ผูเ้ช่าซ้ือ) เพื่อด าเนินการขออนุมติั
วงเงินสินเช่ือเพื่อน ามาช าระค่าสินคา้ให้แก่ผูป้ระกอบการ ฯ ซ่ึงภายหลงัจากกระบวนการอนุมติัวงเงิน
สินเช่ือเช่าซ้ือดงักล่าวเสร็จส้ิน ภาระความรับผดิชอบจะเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้ช่าซ้ือในฐานะลูกหน้ีกบัผูใ้ห้
เช่าซ้ือในฐานะเจา้หน้ี และเม่ือผูเ้ช่าซ้ือปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาการผ่อนช าระครบก าหนด 
บริษทัสินเช่ือ (ผูใ้ห้เช่าซ้ือ) จะด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของให้แก่ลูกคา้ (ผูเ้ช่าซ้ือ) ทนัที 
(บุญถนอม พิสูจน์,2556) 

ส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่มีการจดทะเบียนเพื่อประกอบการคา้รถยนตมื์อสองมากถึง 149 
ราย (กฤษณะ แสนวาสน์,2551) โดยมีจ านวนมากท่ีสุดในเขต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง 70 แห่ง 
(รายงานสรุปผลการด าเนินงานธนาคารไทยพาณิชย ์ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2555) ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ใช้บริการจากสถาบันบริการสินเช่ือ ต่างๆ (บุญถนอม พิสูจน์,2556) โดยได้รับข้อเสนอด้วย
เง่ือนไขและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจใหส้ามารถ
ตอบสนองและบริการความสะดวกให้กบัผูซ้ื้อ ดงันั้นจึงแสดงถึงความส าคญัระหว่างผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรถยนตมื์อสองและบริการธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ภายใตก้ารแข่งขนัทางธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือก
ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 
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1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจการประกอบธุรกิจคา้รถยนตมื์อ

สอง สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันาการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อสนอง

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล 
(People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) ด้าน
กระบวนการ (Process)  

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล หมายถึง รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลประเภทท่ี 1 (รย.1) สามารถนัง่ไม่
เกินเจด็คน และ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลประเภทท่ี 2 (รย.2) สามารถนัง่เจด็คนแต่ไม่เกินสิบสองคน และ 
รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลประเภทท่ี 3 (รย.3) รถท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกินหน่ึงพนัหกร้อยกิโลกรัม ซ่ึงมิไดใ้ช้
ประกอบการขนส่งเพื่อสินจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ 

บริกำรด้ำนสินเช่ือเช่ำซ้ือรถยนต์  หมายถึง การให้บริการด้านสินเช่ือรถยนต์ แก่
ผูป้ระกอบการคา้รถยนตมื์อสอง ท่ีไดติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีการตลาดเช่าซ้ือมาท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนตใ์หก้บั
ผูเ้ช่าซ้ือ โดยผูเ้ช่าซ้ือรถยนต์ได้ท าสัญญาผ่อนช าระเป็นงวดๆ เม่ือช าระหน้ีครบตามก าหนด จะโอน
กรรมสิทธ์ในรถยนตน์ั้นเป็นของผูเ้ช่าซ้ือทนัที 

ผู้ประกอบกำรค้ำรถยนต์มือสอง หมายถึง เจา้ของกิจการท่ีจ าหน่ายรถยนต์มือสองท่ีจด
ทะเบียนถูกตอ้งตามส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 


