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The purpose of this research was to study the factors related to service
usage decisions on car hire purchasing loans service from five leading commercial
banks in Thailand. The sample size in this research consisted of four hundred
consumers who used the service with five of the leading commercial banks in Thailand.
A questionnaire was used for the purposes of data collection. The majority of the
respondents were male , aged thirty to forty , married , worked as employees of private
companies and had a monthly income of between 25,001 to 35,000 Baht. The overall
service marketing mix was at a very important level. The consumers had overall
satisfaction regarding choosing loans service decisions which were at a very important
level. The consumers of different age , genders , status , occupation , average monthly
income and had different service usage decisions on car hire purchase loan services
from five leading commercial banks in Thailand at a statistically significant level of 0.01
and 0.05 in some steps , respectively. The service marketing mix on aspects including
product , price , place , promotion , process , people and physical evidence were found
at a low level with choosing loan service decisions for car hire purchasing at five leading
commercial banks in Thailand at a statistically significant level of 0.01 and 0.05 in some
steps , respectively.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ธุรกิจเช่าซื ้อยานยนต์ เป็ นธุรกิจหนึง่ ที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย มาอย่างต่อเนื่อง
และเติบโตสอดคล้ องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยสถิตธิ ุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ใน
ปี 2560 ตลาดรถยนต์ใหม่ปรับตัวดีขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี สะท้ อนจากยอดขายรถยนต์ใหม่ใน
ประเทศที่กลับมาขยายตัวอีกครัง้ ที่ร้อยละ 13.4 ต่อปี มาอยูท่ ี่ 871,647 คันหลังจากที่เคยขยายตัว
สูงมากในปี 2555 จากโครงการรถยนต์คนั แรก แบ่งเป็ นรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลขยายตัวร้ อยละ 23.7
ต่อปี และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตัวร้ อยละ 7.5 ต่อปี (สมาคมธุรกิจเช่าซื ้อไทย, 2560) โดยมี
ปัจจัยบวกสาคัญจาก 1) การเปลี่ยนรถยนต์หลังจากอายุการถือครองในโครงการรถยนต์คนั แรก
ครบกาหนดโดยกลุม่ รถยนต์ประเภทเครื่ องยนต์ต่ากว่า 1,500 ซีซี เป็ นหลัก 2) ภาวะเศรษฐกิจที่
ทยอยฟื น้ ตัว โดยเฉพาะผู้บริ โภคกลุม่ รายได้ ระดับปานกลางถึงระดับสูงที่ฟืน้ ตัวสอดคล้ องกับ
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุม่ รายได้ ระดับปานกลางถึงระดับล่างยังคงฟื น้ ตัวช้ ากว่า และ
3) การทยอยจาหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายยี่ห้อและหลากหลายประเภทรถ ส่วนตลาด
รถยนต์ใช้ แล้ วโดยรวมในปี 2560 มีทิศทางที่ชะลอลงบ้ าง (สมาคมธุรกิจเช่าซื ้อไทย, 2560)
หลังจากการกลับมาเร่งตัวขึ ้นมากของยอดขายรถยนต์ใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กที่มีการ
เปิ ดตัวในหลากหลายรุ่นส่งผลให้ มีปริมาณรถยนต์ใช้ แล้ วเข้ าสูต่ ลาดเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะรถยนต์
ที่อยูใ่ นโครงการรถยนต์คนั แรก ซึง่ ส่งผลเชิงลบต่อราคารถยนต์ใช้ แล้ วในตลาดบ้ าง อย่างไรก็ตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื น้ ตัวและธนาคารยังคงให้ ความสาคัญในการให้ สินเชื่อกลุม่ รถยนต์ใช้ แล้ ว
อย่างต่อเนื่องควบคูไ่ ปกลับกลุม่ รถยนต์ใหม่จะยังคงสนับสนุนตลาดรถยนต์ใช้ แล้ วให้ อยูใ่ นระดับที่
ยังเติบโตได้
สาหรับสินเชื่อคงค้ างเพื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ ้นมาอยู่ที่
921,437 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3/2560 ซึง่ ขยายตัวร้ อยละ 5.2 ต่อปี สอดรับกับยอดขายรถยนต์
และคุณภาพสินเชื่อที่ทยอยปรับตัวดีขึ ้น สะท้ อนจากสัดส่วนหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมของ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่ทรงตัวต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 1.63 ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3/2560 สาหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์คงค้ าง ณ สิ ้นไตรมาสที่3/2560 ของผู้ให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ 6 รายใหญ่ที่เป็ น
ธนาคารพาณิชย์หรื อในเครื อธนาคารพาณิชย์ของไทย ได้ แก่ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด

2
(มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) และบริ ษัท กสิกรลิสซิ่ง จากัด รายละเอียดส่วน
แบ่งการตลาดตามยอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์คงค้ าง ณ สิ ้นปี 2559 และสิ ้นไตรมาสที่ 3/2560 ของ
แต่ละธนาคารแสดงไว้ ตามแผนภาพ

ภาพประกอบ 1 ส่วนแบ่งการตลาดตามยอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์คงค้ างของธนาคารพาณิชย์
ณ สิ ้นปี 2559 และสิ ้นไตรมาสที่ 3/2560
ที่มา: รายงานประจาปี 2560 ธนาคารเกียรตินาคิน : ยอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ในปัจจุบนั ผู้ให้ บริ การในธุรกิจเช่าซื ้อยานยนต์ในไทยประกอบไปด้ วย สถาบันการเงิน
บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ (Captive finance) และ Non-banks ซึง่ มีลกั ษณะที่
แตกต่างกัน คือ (1) สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็ นธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ และธุรกิจ ในเครื อธนาคาร (Bank’s subsidiaries) ทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การกลุม่ นี ้มีต้นทุน
การเงินต่ากว่าผู้ให้ บริ การประเภทอื่น (2) Captive finance ซึง่ เข้ ามามีบทบาทในธุรกิจเช่าซื ้อ
รถยนต์ของไทยมากขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาโดยอาศัยความได้ เปรี ยบจากการสนับสนุนทาง
การเงินจากบริษัทแม่ซงึ่ เป็ นค่ายรถยนต์และสร้ างความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์จากการเป็ นพันธมิตร
ทางธุรกิจและทาการตลาดร่วมกับตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ (Dealer) (3) Non-banks
ผู้ให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ รายย่อยที่สว่ นใหญ่เป็ นผู้ให้ บริการลิสซิ่งที่ให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
ด้ วยซึง่ ในปัจจุบนั มีประมาณ 300 รายทัว่ ประเทศ โดย Non-banks มักเสียเปรี ยบด้ านเงินทุนเมื่อ
เทียบกับผู้ให้ บริการประเภทอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางหรื อขนาดเล็ก
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ทาให้ ต้องเน้ นให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์และมีความเสี่ยงเกิดหนี ้เสียสูงกว่าผู้ให้ บริการ
กลุม่ อื่นเพราะมีฐานลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้มีรายได้ น้อย เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเฉพาะธุรกิจ
เช่าซื ้อรถยนต์ในปี 2560 จะพบว่าผู้บริ การที่เป็ นสถาบันการเงินมีสว่ นแบ่งตลาดสูงสุด โดยมี
สัดส่วนสินเชื่อ 65.9% ของยอดคงค้ างสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทงหมด
ั้
และ Captive finance มีสว่ น
แบ่งตลาดรองลงมา 29.5% ในขณะที่ Non-banks มีสว่ นแบ่งตลาดเพียง 4.6% (ภาพประกอบ
ที่ 2)

Banks & Subsidiaries
65.9%
Captive Finance
29.5%
Non-Banks 4.6%

ภาพประกอบ 2 ส่วนแบ่งการตลาดตามยอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ที่มา: สมาคมธุรกิจเช่าซื ้อไทยและรายงาน แนวโน้ มธุรกิจอุสาหกรรม Krungsri
Research
แนวโน้ มอุตสาหกรรม ธุรกิจเช่าซื ้อยานยนต์คาดว่าจะเข้ าสูท่ ิศทางของการฟื น้ ตัวอย่าง
ต่อเนื่องในระยะข้ างหน้ า ต่อเนื่องในช่วงปี 2561-2563 (สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2561) โดยสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์คาดว่าจะเติบโต เฉลี่ย 7.5% YoY
(ภาพประกอบ 3) สอดคล้ องกับทิศทางการฟื น้ ตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ อย่างไรก็ดี การ
แข่งขันในธุรกิจเช่าซื ้อจะยังคงรุนแรงในขณะที่ต้นทุนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจึงอาจสร้ างแรงกดดันต่อ
กาไรของผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้ ธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์มีแนวโน้ ม
เติบโตตามทิศทางการฟื น้ ตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศที่คาดว่าจะได้ รับผลบวกจากการฟื น้ ตัว
ของเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ กาลังซื ้อของครัวเรื อน ภายใต้ สถานการณ์ที่ผ้ ผู ลิตรถยนต์มีแนวโน้ ม
เปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องในระยะข้ างหน้ าเพื่อรองรับกาลังซื ้อที่ฟืน้ ตัว ทาให้
ผู้บริโภคบางส่วนอาจตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์ รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีดีขึ ้น รวมทังตลาดรถยนต์
้
มือสองที่ปรับดีขึ ้นจากปัจจัยด้ านราคา นอกจากนี ้ ความต้ องการรถยนต์บรรทุกสินค้ าของภาค
ธุรกิจยังมี แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของโครงการภาครัฐ ในขณะที่ ผลกระทบจาก
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อุปสงค์ที่ถกู ใช้ ไปล่วงหน้ าบางส่วนจากนโยบายรถยนต์คนั แรก แม้ วา่ จะยังคงส่งผลอยูใ่ นช่วง
ระหว่างปี 2561-2562 แต่คาดว่าจะมีผ้ บู ริ โภค บางส่วนทยอยตัดสินใจเปลี่ยนมือรถยนต์มากขึ ้นซึง่
จะส่งผลบวกต่อธุรกิจ เช่าซื ้อรถยนต์ให้ ขยายตัวดีขึ ้น อย่างไรก็ดี ภาระหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ น
ระดับสูง อาจทาให้ สินเชื่อเช่าซื ้อจะยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยในช่วงระหว่างปี 2561-2563

ภาพประกอบ 3 รายงาน แนวโน้ มธุรกิจอุสาหกรรม Krungsri Research
ที่มา: สมาคมธุรกิจเช่าซื ้อไทยและรายงาน แนวโน้ มธุรกิจอุสาหกรรม Krungsri
Research
นอกจากนี ้การแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเช่าซื ้อมีแนวโน้ มรุนแรงในระยะ
ข้ างหน้ า โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ Captive finance ที่จะยังคงแข่งขันด้ าน ราคาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ น
กลยุทธ์สาคัญที่ผ้ ใู ห้ บริการกลุม่ นี ้เลือกใช้ ในภาวะที่ตลาดซบเซาในช่วงที่ผา่ นมา รวมถึงการเปิ ดตัว
รถยนต์รุ่นใหม่ การแข่งขันที่มีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้นอาจสร้ างแรงกดดันให้ ผ้ ใู ห้ บริการกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ให้ ต้องเข้ ามาแข่งขันด้ านราคาเช่นกันเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากได้ เสียส่วนแบ่ง
ตลาดให้ กบั Captive finance ตังแต่
้ ชว่ งโครงการรถยนต์คนั แรก ในขณะเดียวกันผลกาไรของธุรกิจ
อาจได้ รับแรงกดดันเพิ่มเติมจาก ต้ นทุนของผู้ประกอบการที่โน้ มเพิ่มขึ ้นตามแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ย
ขาขึ ้นและต้ นทุนด้ านการดาเนินการที่ปรับเพิ่มขึ ้นภายใต้ การบังคับใช้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อฉบับใหม่
โดยเฉพาะผู้ประกอบการลิสซิ่งรายย่อยซึง่ มีข้อเสียเปรี ยบด้ านต้ นทุนทางการเงินเมื่อเทียบกับผู้
ให้ บริการรายอื่น ๆ
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ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี ้จึงสนใจศึกษาว่า ภายใต้ สถานการณ์ภาวะตลาดมีการแข่งขันสูงที่
กาลังจะเผชิญในอนาคตนี ้ จะส่งผลกระทบต่อตลาดการซื ้อขายรถยนต์และการปล่อยสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์อย่างไร และธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ จะมีการดาเนินนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญ
อย่างไรเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว อีกทังยั
้ งคงสามารถดาเนินธุรกิจและสร้ างผลกาไร
จากการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ได้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึก ษาการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยโดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึก ษาส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ความสัม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ นใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
3. เพื่ อ น าเสนอแนวทางด้ า นการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แ ก่ ลูกค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ การด้ านสิน เชื่ อเช่าซื อ้
รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงจากรายงานประจาปี : จานวนผู้เข้ า
มาใช้ บ ริ การด้ านสิ นเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทยของไทย จ านวน
1,210,000 คน (ธนาคารเกียรตินาคิน, 2560)
ตาราง 1 จานวนผู้ใช้ บริการด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ธนาคาร
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

จานวนผู้ใช้ บริการ
380,000
350,000
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3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
รวม

200,000
150,000
130,000
1,210,000

ที่มา: รายงานประจาปี ธนาคารเกียรตินาคิน (2560)
ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. เพื่อให้ ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยโดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อให้ ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
3. เพื่อให้ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์สามารถนาข้ อมูล การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ไปประยุกต์ใช้ และปรับกลยุทธ์ของภาคธุรกิจให้ เหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน
ในสังคมปัจจุบนั
4. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่ทาการวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงในการนาข้ อมูลที่
ได้ จากการวิจยั ไปศึกษาต่อในอนาคต
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ลูก ค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารด้ านสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย เนื่องจากทราบจานวนประชากรจึงทาการกาหนด
ขนาดตัวอย่างโดยวิธีคานวณด้ วยสูตรของ (Taro Yamane, 1970) โดยมีการกาหนดให้ ค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
N

โดยที่

n

เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05

=

1+N𝑒 2
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แทนค่าในสูตรได้ ดงั นี ้
n

=

n

=

N
1+N𝑒 2
1,210,000
1+1,210,000(0.05)2

n
=
399.99 คน
จากการคานวณได้ ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ หมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การสุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ เลื อ ก
เก็บข้ อมูลกับกลุ่ม ตัวอย่าง ลูกค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บริ การด้ านสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ประกอบด้ วย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวน
กลุม่ ตัวอย่างผู้วิจยั จะทาการเก็บกลุม่ ตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ชนน
ั ้ าของไทยดังกล่าว โดยแบ่ง
โควตากลุม่ ตัวอย่างแต่ละธนาคารพาณิชย์ ด้ วยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ดังนี ้
ตาราง 2 กลุม่ ตัวอย่างแต่ละธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ธนาคาร
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนกลุม่ ตัวอย่างแบบโควตา (n)
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
400 ชุด
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ขันที
้ ่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม ตามจานวนสัดส่วนที่กาหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 21-30 ปี
1.1.2.2 31-40 ปี
1.1.2.3 41-50 ปี
1.1.2.4 อายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส / อยู่ด้วยกัน
1.1.3.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.4.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.4.3 ธุรกิจส่วนตัว
1.1.4.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................
1.1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.5.1 น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
1.1.5.2 15,001-25,000 บาท
1.1.5.3 25,001-35,000 บาท
1.1.5.4 35,001-45,000 บาท
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1.1.5.5 45,001 บาทขึ ้นไป
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1.2.1 ผลิตภัณฑ์
1.2.2 ราคา
1.2.3 ช่องทางการจาหน่าย
1.2.4 การส่งเสริมการตลาด
1.2.5 บุคลากร
1.2.6 กระบวนการให้ บริการ
1.2.7 ลักษณะทางกายภาพ
2. ตั ว แ ป รต าม (Dependent Variable) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ต่ อ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ หมายถึง การทาสัญญาซื ้อขายระหว่างลูกค้ ากับบริษัทจาหน่าย
รถยนต์ โดยทาสัญญาเช่าซื ้อผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยทางธนาคารพาณิชย์จะชาระค่ารถยนต์
เต็มจานวนแทน หลังจากนันก็
้ ทาสัญญาตกลงผ่อนจ่ายเป็ นรายเดือนให้ กบั ธนาคารพาณิชย์
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคใช้ พิจารณาการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทงที
ั ้ ่เป็ นรูปธรรม นามธรรม ซึง่ เป็ นตัวผลักดันให้ เกิดการกระทา
หรื อการตัดสินใจกระทา
2.1 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง วงเงินในการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ครอบคลุม
รถยนต์ที่ซื ้อมาทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดรถยนต์มีความหลากหลาย เงินดาวน์
ขันต
้ ่าไม่สูงมาก และลูกค้ าสามารถเลือกระยะเวลาชาระค่างวดรถยนต์ได้ ตามความสะดวกของ
ตัวเอง
2.2 ปั จจัยด้ านราคา หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อเช่าซื ้อของธนาคาร นอกจากนี ้ยัง
รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การโอนรถ ประกันภัยรถยนต์
2.3 ปั จจัยด้ านช่องทางการจาหน่าย หมายถึง ทาเล ที่ ตงเพื
ั ้ ่ อความสะดวกในการ
เดินทาง สถานที่จอดรถสะดวกสบาย การอานวยความสะดวกให้ แก่ลูกค้ าในกรณี เข้ ามาติดต่อ
ขอรับข้ อมูลสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
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2.4 ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด หมายถึง ส่วนลดหรื อสิ ทธิพิเศษที่จูงใจให้ กับ
ลูกค้ า เช่น การอนุมตั เิ งินดาวน์ที่อตั รา 5% ของราคารถยนต์ เพียงแค่มีผ้ คู ้าประกัน , อัตราดอกเบี ้ย
เป็ นลักษณะคงที่ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระสูงสุด 84 เดือนและการลดอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที่
ลูกค้ าปิ ดบัญชีก่อนกาหนด
2.5 ปั จจัยด้ านบุคลากร หมายถึง ความรู้ และความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ สามารถอธิบายและตอบคาถามเกี่ ยวกับขันตอนวิ
้
ธีการขอสินเชื่อ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการพิจารณาอนุมตั สิ ินเชื่อ และข้ อตกลงในการทาสัญญาได้ อย่างชัดเจน
2.6 ปั จ จัย ด้ า นกระบวนการให้ บริ ก าร หมายถึ ง ขัน้ ตอนในการพิ จ ารณาอนุมัติ
ความรวดเร็ วในการได้ รับการอนุมัติสินเชื่อ การลงรายละเอียดข้ อผูกมัดในสัญ ญาเช่าซือ้ อย่าง
ถูกต้ องชัดเจน อีกทังความรวดเร็
้
วในการดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และความรวดเร็ วในการ
จัดส่งเอกสารสาคัญให้ กบั ลูกค้ า เช่น สัญญาเช่าซื ้อ สาเนาทะเบียนรถยนต์ ป้ายภาษี การ์ ดชาระ
ค่างวด ใบเสร็จค่างวด เป็ นต้ น
2.7 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความพร้ อมของสถานที่ในส่วนที่นั่ง
รับรองลูกค้ ากรณีรอคิวเพื่อเข้ ารับบริการ และความครบครันในด้ านสาธารณูปโภค
3. การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ หมายถึง การกระทาที่แสดงออกของจิตใจทังภายในและ
้
ภายนอกเพื่อสนองความต้ องการของบุคคลที่ตดั สินใจว่าจะใช้ บริการหรื อไม่ โดยสามารถใช้
เครื่ องมือทดสอบ ได้ แก่ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณา
อนุมตั ิ วงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ติ ามที่ขอหรื อไม่ ระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ ช่องทางในการชาระ
ค่างวด
4. ธนาคารชันน
้ า หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มียอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เรี ยง
ตามลาดับ (สมาคมธุรกิจเช่าซื ้อไทย) ประกอบด้ วย ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุง
ศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ประกอบด้ วย ตัวแปรที่ศกึ ษา สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ ตัว
แปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่ มีกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์





เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ

 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ






ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร

ชันน
้ าของไทย
1. การรับรู้ปัญหา
2. การค้ นหาข้ อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจ
5. พฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

 กระบวนการให้ บริการ
 ลักษณะทางกายภาพ

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ใช้ บริการเช่าซื ้อรถยนต์ที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาถึงแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อสนับสนุนเนื ้อหาตามหัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านธุรกิจการบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านการบริการ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
6. แนวคิดเกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์
อรรถวุฒิ ศีลวุฒิ คุณ (2548, น. 19) ได้ กล่าวว่า แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ เป็ น
ทฤษฎีที่อยูบ่ นพื ้นฐานของหลักการที่วา่ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากแรงขับภายนอก
ที่ ม ากระตุ้น (Exogenous Factors) และพฤติก รรมส่วนใหญ่ ข องเราจะเป็ น ไปตามแบบฉบั บ ที่
สังคมวางเอาไว้ และสังคมมักกาหนดให้ บคุ คลมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีแบบ
แผนพฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ แนวคิ ด นี เ้ ชื่ อ ว่า คนที่ มี ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันก็จะมีพฤติกรรมที่ตา่ งกันไปด้ วย
สุภ าภรณ์ พลนิกร (2548, น. 28) ได้ กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง
ลัก ษณะทางสถิ ติ ที่ ส ามารถวัด ได้ ข องประชากร ซึ่ง มี ก ารแบ่ง ตามส่ ว นตลาดดัง นี ้ อายุ เพศ
สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ และการศึกษา ในทางการตลาดจึงนิยมนามาใช้ ในการวางตาแหน่ง
ของตลาดเป้าหมาย (Target market position) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการชี ้นาโอกาสทางธุรกิจได้
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2539, น. 57) ได้ กล่ า วถึ ง ลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์
(Demographic) ว่า เป็ น ข้ อ มูล เฉพาะบุค คล ที่ จ ะท าให้ ส ามารถเข้ าถึ ง และตอบสนองต่อ การ
กาหนดตลาดเป้าหมายได้ อย่างแม่นยา อีกทังลั
้ กษณะประชากรศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันจะมี
อิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสารมากกว่าตัวแปรอื่น ซึง่ ประกอบด้ วย
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1. เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้ ม ที่จะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน อาทิ เช่น ผู้ช ายมัก จะมี ค วามเป็ น ผู้น า กล้ า ตัด สิ น ใจมากกว่า ผู้ห ญิ ง ดัง นัน้ โดยส่ วนใหญ่
ผลิตภัณ ฑ์ที่ผ้ ชู ายมักให้ ความสนใจ จึงเป็ นพวกผลิตภัณฑ์ เกี่ ยวกับการเลือกซือ้ รถยนต์ เป็ นต้ น
ดังนัน้ นักการตลาดจึงได้ นาลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้ กับผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่วนตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันตามช่วงวัย อาทิเช่น ช่วงอายุวยั ทางานมักจะสนใจผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกับรถยนต์เนื่องจากเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการเดินทางมาทางาน แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปร
ชนิดนี ้อาจเป็ นตัวแปรลวงได้ ทังนี
้ ้มีสาเหตุมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่ยงั มีความแตกต่าง
กันออกไป เป็ นต้ น
3. สถานภาพทางครอบครัว (Family status) นักการตลาดจะให้ ความสาคัญใน
การที่ บุคคลที่ ใช้ สิ นค้ าใดสินค้ าหนึ่ง โดยพิจารณาจากลักษณะบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้ สินค้ าใด
สินค้ าหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ จากสถานภาพทางครอบครัว ก็เป็ น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดให้ เหมาะสม อาทิเช่น บุคคลที่มีสถานภาพ
โสด ก็จะมีกาลัง ขออนุมัติสินเชื่อและการผ่อนค่างวดรถยนต์ ม ากกว่า บุคคลที่มีสถานภาพทาง
ครอบครัวที่สมรสแล้ ว เป็ นต้ น
4. อาชี พ (Occupation) บุ ค คลในแต่ ล ะอาชี พ มี ค วามจ าเป็ นในการอุ ป โภค
บริ โภค ที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานขายมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ รถยนต์ในการประกอบอาชีพ
ดังนัน้ สินค้ าในกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ รถยนต์ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ดังนัน้ นักการตลาด จึงต้ องศึกษาว่า
สินค้ าและบริ การของธุรกิจนัน้ เป็ นที่ต้องการของกลุม่ อาชีพประเภทใด เพื่อที่จะได้ จดั เตรี ยมสินค้ า
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ อาชีพเหล่านันได้
้ อย่างเหมาะสม
5. รายได้ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่ มี รายได้ สูง แต่
อย่างไรก็ตามผู้ที่มีรายได้ ปานกลางและมีรายได้ น้อย จะเป็ นกลุ่มตลาดที่ใหญ่กว่า ซึ่งสินค้ าหรื อ
บริ การที่นิยมแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามรายได้ ได้ แก่ รถยนต์ เป็ นต้ น แม้ ว่ารายได้ จะเป็ น
ตัวแปรที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย แต่นกั การตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้ รวมเข้ ากับ
ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ตวั อื่น ๆ เพื่อให้ การกาหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น กลุ่มผู้มี
รายได้ สูงที่อายุยังน้ อย เป็ นการใช้ เกณฑ์ รายได้ ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็ นต้ น นอกจากนีก้ ารศึกษา
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อาชี พ และรายได้ นัน้ มักจะมี ความสัม พัน ธ์ กัน อย่างยิ่ง บุคคลที่ มี ก ารศึกษาสูงมัก จะมี อาชี พ
การงานที่ดี มีรายได้ สูง ส่วนบุคคลทีมีการศึกษาน้ อย โอกาสที่จะมีอาชีพการงานในระดับสูงนัน้
ย่อมเป็ นไปได้ ยาก ส่งผลให้ มีรายได้ น้อย
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั สามารถสรุปหลักการได้ ดงั นี ้
ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะการศึกษาซึง่ เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างและพฤติกรรม
ของการแสดงออกในแต่ละบุคคล ซึง่ อาจเกิดผลกระทบทังจากปั
้
จจัยภายนอกหรื อปัจจัยภายใน
ของแต่ละบุคคลภายในสังคม โดยลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และสถานภาพสมรส ซึง่ มีความแตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล ดังนันในเรื
้ ่ องของการ
ดาเนินงานทางธุรกิจทางด้ านการตลาด ผู้ประกอบการหรื อนักวางแผนธุรกิจ จึงนิยมนา
แนวความคิดทางด้ านประชากรศาสตร์ มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ เป้าหมายในแต่ละกลุม่ ทางด้ านประชากรศาสตร์ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึง
ตอบโจทย์ และบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานทางธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็จ อีกทังยั
้ งเป็ น
แนวทางหนึง่ ในการหาช่องทางด้ านการตลาดในการเพิ่มผลกาไรในการดาเนินธุรกิจอีกต่อไปทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
2. แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านธุรกิจการบริการ
ความหมายของการบริการ
Kotler (2011, p. 428) การบริการคือกิจกรรมซึ่งฝ่ ายหนึ่งได้ เสนอเพื่อขายให้ อีกฝ่ าย
หนึ่งโดยผู้รับบริ การนันไม่
้ ได้ ครอบครองการบริ การอย่างเป็ นรูปธรรม โดยอาจทาควบคู่ไปกับการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อไม่ก็ได้
Lehtinen (1983, p. 21) ได้ ให้ คาจากัดความของการบริ การคือกิจกรรมที่เกิด ขึ ้นจาก
การปฎิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547, p. 6) ที่กล่าวว่า การบริ การคือกิจกรรมโดยทัว่ ไปมิ
อาจจับต้ องได้ ซึ่งตามปกติมกั จะเกิดขึ ้นเมื่อมีการติดต่อกันระหว่างลูกค้ ากับพนักงานผู้ให้ บริ การ
และ/หรื อระบบของผู้ให้ บริการนัน้ ซึง่ เป็ นการแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ านัน่ เอง
ในทางธุรกิจกล่าวได้ ว่า การบริ การ หมายถึงการให้ สิ่งที่ลูกค้ าต้ องการหรื อการรับรู้
และสนองความต้ องการของลูกค้ า เพื่อบาบัดความต้ องการและความจาเป็ นพร้ อม ๆกันโดยที่การ
ให้ บริ การที่ดีจะครอบคลุมถึงการให้ ลูกค้ าในสิ่งที่เขาต้ องการในเวลาที่ต้องการและในรู ปแบบที่
ต้ องการ เพื่อได้ รับความพึงพอใจเต็มที่

16
จากความหมายที่กล่าวมา โดยสรุ ปการบริ การหมายถึงกระบวนการดาเนินการของ
บุคคลหรื อองค์กรเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคลอื่นและก่อให้ เกิดความพึงพอใจจากผล
ของการกระทานัน้ ซึ่งการบริ การที่ดีจะเป็ นการกระทาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ที่
แสดงเจตจานงให้ ได้ ตรงกับสิ่งที่บคุ คลนันคาดหวั
้
งไว้ พร้ อมทังท
้ าให้ บคุ คลดังกล่าวเกิดความรู้สึกดี
และประทับใจกับสิ่งที่ได้ รับ
ซึ่ง การศึก ษาเกี่ ย วกับ การบริ ก ารนัน้ จ าเป็ น จะต้ อ งศึก ษาถึ ง ลัก ษณะของบริ การ
(Service Characteristics) เนื่องจากบริ การมี ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสินค้ า (Product)
อยู่หลายประการ สามารถสรุ ปออกมาได้ ทงั ้ หมด 4 ประการ ดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2539, น.
432)
1. การบริ การไม่สามารถจับต้ องได้ (Intangibility) ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความเสี่ยง
ในการเลื อ กซื อ้ บริ ก าร นัก การตลาดจึ ง ต้ อ งหาวิ ธี ล ดความเสี่ ย งให้ กับ ผู้บ ริ โภคโดยการสร้ าง
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งสามารถมองเห็นเป็ นรูปธรรมขึ ้นมา เช่น การมาขอ
ใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ เป็ น บริ ก ารไม่ ส ามารถจับ ต้ อ งได้ ท าให้ ต้ อ งใช้ ก ารสร้ างหลัก ฐานทาง
กายภาพ กล่าวคือ เจ้ าหน้ าที่ที่มีความน่าเชื่อถื อและพยายามชีใ้ ห้ เห็นประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
บริการมากกว่าตัวการบริการ มาช่วยให้ เกิดความมัน่ ใจในการบริการ
2. การบริ การไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบริ โภคออกจาก
กัน ได้ (Inseparability) เนื่ อ งจากโดยทั่วไปการบริ ก ารมัก จะถูก ผลิ ต และบริ โภคในระยะเวลา
เดียวกัน โดยกลยุทธ์ การให้ บริการคือการกาหนดมาตรฐานด้ านเวลาการให้ บริ การอันรวดเร็ ว เช่น
การจัดอันดับคิวก่อนหลังของการเข้ ามารับบริการ การขยายสานักงานเพื่อเพิ่มพื ้นที่การให้ บริการ
3. คุ ณ ภ าพ การบริ ก ารไม่ ค งที่ /ไม่ มี มาตรฐานในการบ ริ ก ารที่ แ น่ น อน
(Variability/Heterogeneity) ซึ่งอาจจะเกิ ดได้ จ ากหลายสาเหตุ เช่น พนักงานที่ให้ บริ การเวลาที่
ให้ บริการ สถานที่ที่ให้ บริการ และวิธีการในการให้ บริการ
4. การบริ การไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ได้ (Perishability) เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ให้
บริ การไม่ส ามารถเก็ บ รักษาบริ การไว้ ในรู ปของสินค้ าคงคลังเหมื อนสินค้ าได้ ท าให้ บ ริ ษั ทเสี ย
โอกาสในการขายบริ การไปถ้ าไม่มีลูกค้ ามาซือ้ บริ การนัน้ เช่น การมีเจ้ าหน้ าที่บริ การไม่ทันตาม
ความต้ องการของลูกค้ าก็จะต้ องเสียต้ นทุนในการบริ การส่วนนัน้ ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้
ผู้บริหารกิจการการบริการจะต้ องพยายามวางแผนและส่งเสริมการบริ การ
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คุณภาพของการให้ บริการ
คุณ ภาพ (Quality) หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อ ความรวดเร็ วและความ
ถูกต้ อง สุรศักดิ์ นานานุกูล (2538, น. 111) ซึ่งคุณ ภาพบริ การตามแนวคิดของ Parasuraman
(1985) เชื่อว่าคุณภาพบริการขึ ้นอยู่กบั ช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้รับบริ การ
เกี่ยวกับบริ การที่ได้ รับจริ ง Parasuraman (1985, p. 46) และจากแนวคิดดังกล่าว Parasuraman
และคณะ ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับคุณ ภาพการบริ การพบว่าปั จจัยพื น้ ฐานที่ ผ้ ูบริ โภคใช้ ในการ
ตัดสินคุณภาพของการบริ การมี 10 ด้ าน โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ด้ าน คือด้ านการรับรู้ และ
ด้ านการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี ้ (Parasuraman, 1985, p. 47)
ความไว้ วางใจได้ (Reliability) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความถู ก ต้ องในกระบวนการ
ให้ บริการ
การตอบสนองความต้ องการ (Responsiveness) คือความตังใจและความ
้
พร้ อมที่จะให้ บริการของพนักงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้ บริการด้ วย
ความสามารถของผู้ ให้ บ ริ ก าร (Competence) หมายถึงคุณ สมบัติในการมี
ทักษะและความรู้ความสามารถในการให้ บริการ
การเข้ าถึงการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ความมีอัธยาศัย (Courtesy) พนักงานที่ให้ บริ การลูกค้ าต้ องมีอธั ยาศัยไมตรี มี
ความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี รวมไปถึงการแต่งกายที่สุภาพและเหมาะสมของพนักงาน
ด้ วย
การติด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) ความสามารถในการอธิ บ ายลูกค้ าให้
เข้ าใจอย่างถูกต้ อง โดยใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย
ความน่ าเชื่ อถือ (Credibility) ได้ แก่ ชื่ อเสียงขององค์กร ลักษณะที่น่าเชื่อถื อ
ของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้ า ความซื่อสัตย์ น่าไว้ วางใจ ความเชื่อถือได้ และการนาเสนอบริการที่
ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ า
ความปลอดภั ย (Security) การบริ การที่ส่งมอบแก่ลูกค้ าไม่มี อันตราย ความ
เสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ ซึง่ ได้ แก่ ความปลอดภัยของร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็ นส่วนตัว
การเข้ าใจและการรู้ จั ก ลู ก ค้ า (Understanding / Knowing the customer)
การเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า และเรี ยนรู้เกี่ยวกับความต้ องการส่วนตัว ให้ ความสนใจลูกค้ า
เฉพาะบุคคล และสามารถจาชื่อลูกค้ าได้
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ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) ได้ แก่ ลักษณะทางกายภาพ
ขององค์กร ลักษณะภายนอกของพนักงาน รวมถึงอุปกรณ์ อานวยความสะดวกในการให้ บริ การ
ต่าง ๆ
ความคาดหวังต่ อการได้ รับบริการ
นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540, น. 11) กล่าวถึงการกาหนดความคาดหวังตาม
ความคิดของเดอเช็คโค ว่าการกาหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจากขึ ้นอยูก่ บั ระดับความยาก
ง่ายของงานแล้ ว ยังขึน้ อยู่กับประสบการณ์ ที่ผ่านมาในครัง้ นัน้ ๆด้ วย การที่ บุคคลเคยประสบ
ความสาเร็ จในการทางานนัน้ ๆมาก่อน ก็จะกาหนดความคาดหวังในการทางานในคราวต่อไป
สูงขึ ้น และใกล้ เคียงกับความสามารถจริงมากขึ ้น แต่ในทางตรงกันข้ ามระดับความคาดหวังต่าลง
มาเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ตนเกิ ด ความรู้ สึ ก ล้ มเหลวจากการที่ ว างระดับ ความคาดหวัง ไว้ สู ง กว่ า
ความสามารถจริง
Parasuraman (1985, น. 52) ความคาดหวังของผู้รับบริ การเป็ นผลมาจาก คาบอก
เล่าที่บอกต่อกันมา ความต้ องการของผู้รับบริ การเอง และประสบการณ์ในการรับบริ การที่ ผ่านมา
รวมถึงข่าวสารจากผู้ให้ บริ การทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมส่วนการรับรู้ของผู้รับบริ การเป็ นผลมาจาก
การได้ รับบริ การและการสื่อสารจากผู้ให้ บริ การไปยังผู้รับบริ การ ถ้ าบริ การที่ได้ รับจริ งดีกว่าหรื อ
เท่ากับความคาดหวังถือว่าบริการนันมี
้ คณ
ุ ภาพ
ความพึงพอใจต่ อการได้ รับบริการ
Shelly (1985, p. 56) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็ น
ความรู้สกึ สองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สกึ ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สกึ ทางบวกเป็ น
ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ แล้ วจะทาให้ เกิดความสุข ความสุขนีเ้ ป็ นความรู้ สึกที่แตกต่างจากความรู้ สึก
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็ นความรู้ สึกที่มี ระบบย้ อนกลับความสุขสามารถทาให้ เกิดความรู้ สึก
ทางบวกเพิ่มขึ ้นได้ อีก ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าความสุขเป็ นความรู้สึกที่สลับซับซ้ อนและความสุขนี ้จะมี
ผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่น ๆ ดังนัน้ ผู้ประกอบการจาเป็ นจะต้ องสร้ างความพึง
พอใจให้ แก่ลกู ค้ าให้ ได้ เพราะหากลูกค้ ารู้สกึ พึงพอใจ หมายถึง ลูกค้ าเกิดความสุข รู้สกึ คุ้มค่า และ
ต้ องการกลับมาใช้ บริการอีก
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น. 154) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความรู้ สึกและต้ องการกลับมาใช้
บริ การอีกนัน้ จนในที่สดุ เกิดความติดใจ ต้ องการใช้ บริ การกับธุรกิจนันให้
้ นานเท่านานตราบเท่าที่
ความพอใจนัน้ ยังคงอยู่หรื ออี กนัยหนึ่งคือ ความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ได้ เกิ ดขึน้ แล้ ว
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โดยสาเหตุที่ทาให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในการรับบริ การประกอบด้ วยตัว
แปร 3 ประการ คือ (ชัยสมพล ขาวประเสริฐ, 2546)
1. ตัวแปรด้ านระบบการให้ บริ การ หมายถึง องค์ประกอบและโครงข่ายที่สมั พันธ์
กันของกิจกรรบริการต่าง ๆ เช่น มีระบบการให้ บริการที่ทนั สมัย
2.ตัวแปรด้ านกระบวนการให้ บ ริ ก าร ซึ่ง ก็ คื อขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการบริ ก ารที่
ต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่มต้ นของทางเดินของงาน เช่น การให้ บริการที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ า
3.ตัวแปรด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริ การ ซึ่งได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ที่รับผิดชอบในกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กรนัน่ เอง เช่น เจ้ าหน้ าที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถตอบคาถามลูกค้ าได้ กรณีที่
ลูกค้ าต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ด้ า นธุ ร กิ จ การบริ ก าร ผู้วิ จัย สามารถสรุ ป
หลักการได้ ดงั นี ้ การบริ การ หมายถึง กระบวนการดาเนินการของบุคคลหรื อองค์กรเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของบุคคลอื่นและก่อให้ เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานัน้ ซึ่งการบริ การที่
ดีจะเป็ นการกระทาที่ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ที่แสดงเจตจานงให้ ได้ ตรงกับสิ่งที่
บุคคลนันคาดหวั
้
งไว้ พร้ อมทังท
้ าให้ บคุ คลดังกล่าวเกิดความรู้สกึ ดีและประทับใจกับสิ่งที่ได้ รับ และ
ปั จ จัยพื น้ ฐานที่ ผ้ ูบ ริ โภคใช้ ในการตัดสินคุณ ภาพของการบริ การทัง้ หมด 10 ด้ าน ได้ แก่ ความ
ไว้ วางใจได้ , การตอบสนองความต้ องการ , ความสามารถของผู้ให้ บริ การ , การเข้ าถึงการบริ การ ,
ความมีอธั ยาศัย , การติดต่อสื่อสาร , ความน่าเชื่อถือ , ความปลอดภัย , การเข้ าใจและการรู้จัก
ลูกค้ า , ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ถูกนาไปใช้ เป็ นเกณฑ์กาหนดในการประเมินคุณภาพ
การบริการ และใช้ ในการวัดคุณภาพการบริการในธุรกิจต่าง ๆมากมายเพื่อที่จะได้ ทราบถึงมุมมอง
การรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การของลูกค้ าและสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
การให้ บริการเพื่อให้ ตรงกับความคาดหวังของลูกค้ ามากที่สดุ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านการบริการ
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ดารา ทีปะปาล (2542, น. 4) ได้ ให้ คาจากัดความของพฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
การกระท าใด ๆของผู้บ ริ โภคที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การซื อ้ การใช้ สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทัง้
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดการกระทาดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจาเป็ นและ
ความต้ องการของผู้บริโภคเพื่อให้ ได้ รับความพอใจ
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นการศึกษาว่ากลุ่มผู้บริ โภคมีพ ฤติกรรมอย่างไร
ในการด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง การตัด สิ น ใจซื อ้ และใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า งไร ซึ่ ง หลัก การที่ มี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ หลัก 6Ws 1H ที่ต้องพิจารณาหลักต่าง ๆ
เกี่ ยวกับตลาดเพื่ อให้ ได้ คาตอบที่ ต้องการทราบตามหลัก 7Os ดังต่อไปนี ้ (ฉัตยาพร เสมอใจ,
2546)
1. ใครคือตลาดเป้ าหมาย (Who is target market?) ผู้บริ โภคทุกคนอาจไม่ใช่
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายเสมอไป วัตถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคก็เพื่ อหากลุ่มที่
ใช้ สิ นค้ าหรื อบริ การ หรื อมี แนวโน้ ม ที่ จ ะใช้ สินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ ทราบลักษณะ
กลุม่ เป้าหมายที่แท้ จริงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพฤติกรรมในการซื ้อและการใช้ ของกลุม่ เป้าหมาย
2. ตลาดซื อ้ อะไร (What does the market buy?) หลั ง จากสามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนได้ แล้ ว จึงทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด เพื่อทราบถึงความต้ องการ
ที่ แท้ จ ริ งที่ ลูกค้ าต้ องการจากผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นเสมื อนการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
กลุม่ เป้าหมายกลุม่ ใหญ่
3. ทาไมจึงซือ้ (Why does the market buy?) การวิเคราะห์ในหัวข้ อนี ้จะช่วย
ให้ ทราบถึงเหตุผลที่แท้ จริ งในการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า เพื่อสามารถนามาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนจูงใจกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทาให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อได้
4. ใครมี ส่ วนร่ วมในการซื ้อ (Who participates in the buying?) ในการ
ตัดสินใจซื ้ออาจมีบคุ คลอื่นที่มีส่วนร่วมหรื อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเพราะผู้ที่ทาหน้ าที่ซื ้ออาจ
ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ใช้ สินค้ าโดยตรง อาจใช้ ร่วมกันหลายคน อาจไม่มีความรู้เ กี่ยวกับสินค้ ามากนักจึงต้ อง
อาศัยผู้ร้ ูหรื อกลุ่มของผู้ซื ้อเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การศึกษาถึงผู้มีส่วนร่วมก็เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการจัดทาโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ ซึ่งต้ องพิจารณาว่า
จะใช้ กลุ่มอ้ างอิงใดในการเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ หรื อจะเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ โดยตรง หรื อถ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ซื ้อมีหน้ าที่ในการตัดสินใจให้ กบั ผู้ใช้ ธุรกิจอาจต้ องมุน่ เน้ นที่กลุม่ ผู้ซื ้อเป็ นหลัก
5. ซือ้ เมื่อใด (When does the market buy?) ผู้บริ โภคจะมีพฤติกรรมในการ
บริ โภคสินค้ าและบริ การในแต่ล ะประเภทที่ แตกต่างกันตามโอกาสที่ จ ะใช้ ดังนัน้ การวิเคราะห์
โอกาสในการซื ้อของลูกค้ าจะช่วยให้ นกั การตลาดสามารถเตรี ยมรับมือในการผลิตให้ เพียงพอ และ
เตรี ยมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสม
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6. ซือ้ ที่ไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ ลูกค้ านิยม
หรื อสะดวกที่จะไปซื ้อ เพื่อการบริ หารช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม
เช่น นอกเหนือจากการรอคิวที่หน้ าสาขาโดยตรง ด้ วยพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการความ
สะดวกสบาย การอาศัยเครื่ องมื ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถจองคิวผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต
สามารถช่วยอานวยความสะดวกและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าได้ มากขึ ้น เป็ นต้ น
7. ซือ้ อย่ างไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริ หารการซื ้อ
ของลูกค้ าว่ามีขนตอนการซื
ั้
้ออย่างไร ตังแต่
้ การรับรู้ถึงปั ญหา ทาการค้ นหาข้ อมูลเพื่อแก้ ไขหรื อลด
ปัญหานัน้ ๆ ทาการประเมินทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา และตัดสินใจซื ้ออย่างไร จะช่วยให้ ธุรกิจ
มีข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายให้ มากที่สดุ เช่น
กลุ่มเป้าหมายในเขตกรุ งเทพฯ มีความจาเป็ นและความต้ องการความรวดเร็ วและสะดวกสบาย
ทางเลือกของกลุม่ เป้าหมายคือ การมีสาขาให้ บริการย่านธุรกิจ
ขัน้ ตอนของการซือ้ บริการ
โดยทัว่ ไปแล้ ว การซื ้อการบริการประกอบด้ วยกระบวนการ 3 ขันตอน
้
คือ
1. ขัน้ ตอนการซื อ้ (Pre-purchase stage) เป็ น กระบวนการที่ ผ้ ูบ ริ โภคมี ความ
ตระหนักถึงปัญหา ความต้ องการของตนเอง มีการค้ นหาข้ อมูล และประเมินทางเลือกต่างๆ
2. ขันรั
้ บการบริ การ (Service encounter stage) หลังจากการประเมินทางเลือก
แล้ ว ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจเลือกรับการบริ การจากผู้ให้ บริการและเข้ ารับการบริการนัน้
3. ขันหลั
้ งการซื ้อ (Post-purchase stage) เมื่อได้ รับการบริ การแล้ ว ผู้บริ โภคจะ
มีการประเมินหลังการบริการ และเกิดความตังใจในอนาคตว่
้
าจะกลับมาใช้ บริการอีกหรื อไม่
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กระบวนการของการซือ้ บริการ
ตระหนักถึงความต้ องการ

ค้ นหาข้ อมูล

กระบวนการก่อนการซื ้อ

ประเมินทางเลือก

ตัดสินใจขอรับการบริการ
กระบวนการรับการบริการ
ได้ รับการบริการ

การประเมินหลังการบริการ
กระบวนการหลังการซื ้อ
ความตังใจในอนาคต
้
ภาพประกอบ 5 ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมผู้บริ โภค
ที่มา: ชูชยั สมิทธิไกร (2558)
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ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ ในการบริการ
ปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในกาบริ ก าร มี ลัก ษณะเฉพาะบางประการซึ่ง แตกต่างจาก
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทัว่ ๆไป โดยอาจสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้บริ โภคและผู้ให้ บริ การเกิดขึ ้นอย่างมีจุดหมาย กล่าวคือ
การติดต่อสัมพันธ์ของทัง้ สองฝ่ ายมิได้ เกิดขึ ้นด้ วยความบังเอิญ แต่ละฝ่ ายจะมีจดุ หมายเฉพาะใน
การปฏิ สัม พันธ์ ต่อกัน เช่น ผู้บริ โภคต้ องการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ส่วนพนักงานธนาคารก็
ต้ องการทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลด้ านการขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
2. ผู้ให้ บ ริ ก ารท าหน้ าที่ ข องตนโดยได้ รับ ค่าตอบแทนจากผู้บ ริ โภค กล่าวคื อ
ผู้ให้ บริ การยึดถือว่าการให้ บริ การของตนเป็ นงานชนิดหนึ่ง ที่ต้องได้ รับค่าตอบแทนจากผู้บริ โภค
ทังนี
้ ้ทังสองฝ่
้
ายจาเป็ นต้ องมีการตกลงกันเกี่ยวกับค่าบริ การด้ วย
3. การติดต่อสัมพันธ์กนั ไม่จาเป็ นต้ องอาศัยความคุ้นเคย กล่าวคือ ทังผู
้ ้ ให้ บริ การ
และผู้บริ โภคไม่จาเป็ นต้ องมีความคุ้นเคยหรื อรู้จกั กันมาก่อน แต่ทงสองฝ่
ั้
ายจะมีความสัมพันธ์กัน
ภายใต้ บทบาทที่ถูกกาหนดไว้ เช่น พนักงานจะมีบทบาทความเป็ นพนักงานในการให้ บริ การและ
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการ ส่วนลูกค้ าซึง่ มารับการบริ การก็มีบทบาทในการต้ องการ
ข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
4. ปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ในการบริ ก ารเป็ นไปอย่ างมี ข อบเขตจ ากัด หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ โภคและผู้ให้ บริ การจะถูกจากัดขอบเขตไว้ โดยประเภทของการบริ การ
นัน้ ๆ และจะไม่ก้าวล ้าออกนอกเขต เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานธนาคารกับลูกค้ า จะอยูใ่ น
ขอบเขตของการให้ ข้อมูลที่จาเป็ นเท่านัน้ และผู้ให้ บริ การจะไม่สามารถให้ บริ การที่นอกเหนือจาก
ขอบเขตนี ้ได้
5. ทัง้ ผู้บ ริ โภคและผู้ให้ บ ริ ก ารจะมี บ ทบาทของตนซึ่ง ได้ รับ การก าหนดอย่า ง
ชัดเจน แต่ละฝ่ ายจะต้ องสวมบทบาทของตนเพื่อให้ การปฏิสมั พันธ์เป็ นไปอย่างราบรื่ น เช่น ลูกค้ า
ย่อมคาดหวังว่าพนักงานธนาคารจะทาหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถและมีจรรยาบรรณ
การประเมินหลังการบริโภค
ชูชยั สมิทธิไกร (2557, น. 108-110) การประเมินหลังการบริโภคเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ าย
ของกระบวนการบริโภค โดยผู้บริโภคจะพิจารณาตัดสินว่าคุณภาพของสินค้ าหรื อบริการที่ได้ ใช้ นนั ้
มีความสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้บริโภคหรื อไม่ หลังจากการประเมินแล้ ว ผู้บริ โภคจะเกิด
ความรู้สกึ พอใจหรื อไม่พอใจต่อการบริโภคสินค้ าหรื อบริการนันตามมา
้
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พฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อเกิดความพึงพอใจ
หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจหลังจากที่ได้ ใช้ สินค้ าหรื อบริการ มีความเป็ นไปได้ สงู
ที่จะมีการซื ้อซ ้าเกิดขึ ้น เช่น การขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์คนั ต่อไป และหากการซื ้อซ ้าต่อมาหายๆ
ครัง้ ยังนาไปสูค่ วามพึงพอใจ ก็มีความเป็ นไปได้ สูงที่ผ้ เู กิดบริ โภคจะเกิด “ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า”
ซึง่ หมายถึงความรู้สกึ ผูกพันทางจิตใจที่ผ้ บู ริโภคมีตอ่ ตราสินค้ า
พฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อเกิดความไม่ พงึ พอใจ
เมื่ อ ผู้บ ริ โภครู้ สึกไม่พึง พอใจต่อสิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร อาจมี ป ฏิ กิ ริย าและพฤติกรรม
ตามมาได้ หลายรูปแบบ ผู้บริ โภคอาจจะมีการกระทาบางสิ่งบางอย่างหรื อไม่กระทาอะไรเลยก็ได้
เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ หากมีการกระทาบางอย่างอาจอยู่ในรูปแบบของ กระทาเป็ นการส่วนตัว
กระทาโดยตรง และกระทาให้ สาธารณะรับรู้ เช่น การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า หรื อการ
โพสต์ลงในเว็บไซต์พนั ทิป
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคด้ า นการบริ ก าร ผู้วิจัย
สามารถสรุปหลักการได้ ดงั นี ้ พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทาใด ๆของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการซื ้อ การใช้ สินค้ าและบริ การ รวมทังกระบวนการตั
้
ดสินใจซื ้อ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดการ
กระทาดังกล่าว เพื่อตอบสนองความจาเป็ นและความต้ องการของผู้บริโภคเพื่อให้ ได้ รับความพอใจ
ซึง่ การซื ้อการบริ การประกอบด้ วยกระบวนการ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ กระบวนการก่อนการซื ้อ กระบวน
การรับการบริ การ กระบวนการหลังการซือ้ โดยที่กระบวนหลังการซือ้ นัน้ ผู้บริ โภคอาจเกิดความ
พึงพอใจ หากผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจหลังจากที่ได้ ใช้ สินค้ าหรื อบริการ มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะ
มีการซื ้อซ ้าเกิดขึ ้น เช่น การขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์คนั ต่อไป และหากการซื ้อซ ้าต่อมาหายๆครัง้ ยัง
นาไปสู่ความพึงพอใจ ก็มีความเป็ นไปได้ สูงที่ผ้ เู กิดบริ โภคจะเกิด “ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า” หรื อ
ถ้ าผู้บริ โภครู้ สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้ าหรื อบริ การ อาจมีปฏิกิริยาและพฤติกรรมตามมาได้ หลาย
รู ป แบบ ผู้ บริ โ ภคอาจจะมี ก ารกระท าบางสิ่ ง บางอย่ า งโดยกระท าให้ สาธารณะรั บ รู้ เช่ น
การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริการลูกค้ า หรื อการโพสต์ลงในเว็บไซต์พนั ทิป
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ความหมายของการตัดสินใจ
ทิพย์วลั ย์ สีจนั ทร์ (2546, น. 110) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็ นการเลือกทางเลือกเพื่อ
เป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหา ซึ่งอาจมีหลายทางเลือกแล้ วค่อยนามาเปรี ยบเทียบกันจนได้ ทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด เช่น แสวงหาข้ อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคาร
เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในเรื่ องของอัตราดอกเบี ้ยเมื่อเที ยบกับธนาคารอื่นที่ทาธุรกรรมด้ าน
การให้ สินเชื่อรถยนต์มีความเหมาะสม
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น. 46) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการ
เลือกที่จะกระทาสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริ โภคจะต้ องตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สดุ เพื่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ ตงใจและเกิ
ั้
ดประโยชน์สูงสุด การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่
สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผู้บริโภค
อดุล ย์ จาตุรงคกุล (2546)ได้ กล่าวว่า ทฤษฎี เกี่ ย วกับ การตัด สิน ใจซื อ้ สิน ค้ าหรื อ
บริการ ประกอบด้ วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขันตอน
้
คือ
1. การรับรู้ ปัญ หาหรื อความจาเป็ น (Problem or Need Recognition) หมายถึง
การที่บคุ คลรับรู้ความต้ องการของตนเองซึ่งเกิดขึ ้นเองหรื อเกิดจากสิ่งเร้ าที่มากระตุ้นทังจากปั
้
จจัย
ภายนอกหรื อภายใน โดยความต้ องการเมื่อเกิดขึ ้นถึงระดับหนึ่งจะเป็ นการกระตุ้นบุคคลให้ มีการ
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ว่าจะสามารถแก้ ปัญหา หรื อหาวิธีทางแก้ ไขได้ อย่างไร เช่น ถ้ าผู้บริ โภค
พบว่าตนเองมีความจาเป็ นต้ องใช้ รถยนต์ในการเดินทาง ก็จะส่งผลให้ เกิดการรับรู้ถึงปั ญหาเพื่อหา
วิธีการแก้ ไขปัญหา เป็ นต้ น
2. การแสวงหาข้ อมูล (Information Search) เมื่ อความต้ องการถูกกระตุ้นมาก
พอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการอยู่ใกล้ ผ้ บู ริ โภคจะดาเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการทันที แต่ถ้าความต้ องการไม่ม ากพอ ก็ จะเกิ ดการจดจาเพื่ อให้ สามารถตอบสนองหรื อ
ค้ นหาข้ อมูล ไว้ เมื่อมีการกระตุ้นที่มากพอ อาทิเช่น เมื่อผู้บริโภครับรู้ ถึงปั ญหาและต้ องการหาวิธีใน
การแก้ ไขปัญหานัน้ ผู้บริโภคมักจะมีการค้ นหาข้ อมูลที่สนใจและให้ ความสนใจในด้ านนัน้ ๆ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลที่ตนเองต้ องการมากที่สดุ เป็ นต้ น
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูล
ที่มากเพียงพอ ผู้บริ โภคจะมีการเปรี ยบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพื่อประเมินทางเลือกในทุกทางโดยมี
ผลลัพธ์เป็ นตัวกาหนด อาทิเช่น ผู้บริ โภคเกิดความสนใจในการขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ จะมีการ
ประเมินทางเลือกว่า วงเงินในการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์คลอบคลุมรถยนต์ที่ซื ้อมา ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
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, ระยะเวลาการผ่อนช าระค่างวดรถยนต์มี ความหลากหลาย , เงินดาวน์ขัน้ ต่าไม่สูงมาก อัตรา
ดอกเบี ้ยสินเชื่อเช่าซื ้อของธนาคาร เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สดุ เป็ นต้ น
4. การตัด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision) จากการประเมิ น ผลทางเลื อ กใน
ขันตอนที
้
่ประเมินทางเลือก ผู้บริ โภคจะต้ องตัดสินใจเลือกใช้ บริ การที่ได้ รับผลประโยชน์มากที่สุด
ซึง่ ส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจ
5. พฤติก รรมภายหลัง การซื อ้ (Post Purchase Feeling) เป็ น ความรู้ สึก พอใจ
หรื อไม่พอใจภายหลังการซื ้อบริการไปแล้ ว แบ่งออกเป็ นความรู้สกึ พอใจและไม่พอใจ ในสินค้ าและ
บริ การนันความพอใจเกิ
้
ดขึ ้นเมื่อผลลัพธ์ จากการใช้ ตรงกับผู้บริ โภคคาดหวังไว้ ซึ่งถ้ าผู้บริ โภคเกิด
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนัน้ ๆ ก็จะทาให้ เกิดการกลับมาซื ้อซ ้า หรื อเกิดความภักดี
ต่อตราสิ นค้ านัน้ จึงเป็ น สิ่ งที่ ผ้ ูประกอบการธุรกิ จ นัน้ ให้ ค วามส าคัญ เป็ นอย่างยิ่ง ในการทาให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อที่เกิดความรู้สึกพอใจกับผลิตภัณฑ์หรื อบริการของตนเอง เช่น
เมื่อผู้บริโภคได้ ใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ า อาจจะเป็ นในเรื่ องของ
การบริ การที่มีความรวดเร็ ว ความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงานในการตอบคาถาม ซึ่งทาให้
ผู้บริ โภคเกิดพฤติกรรมภายหลังการใช้ บริ การที่ดี โดยเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
นัน้ ๆ ส่งผลให้ เกิดการกลับมาใช้ บริการซ ้าหรื อการบอกต่อผู้บริโภครายอื่น ๆ เป็ นต้ น
ทิพ ย์ วัล ย์ สี จัน ทร์ (2546) ได้ ก ล่าวว่า กระบวนการตัดสิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โภค คื อ
ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อสินค้ า ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินค้ าหรื อบริการของผู้บริ โภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ซึง่ ประกอบด้ วย ขันตอนส
้
าคัญต่าง ๆ ดังนี ้ คือ
1. การตระหนักถึงความต้ องการ (Need Recognition)
2. การค้ นหาข้ อมูล (Search)
3. การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ (Evaluation of Alternatives)
4. การซื ้อ (Purchase)
5. การประเมินผลหลังการซื ้อ (Post Purchase Evaluation)
การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค จะทาให้ กิจการได้ ทราบถึงพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคในแต่ละขันตอนดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ซึ่งผู้ประกอบการหรื อนักวางแผนการตลาดสามารถ
นาข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนัน้ ไปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานทางการตลาด
ที่ เหมาะสม อัน จะน าไปสู่ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดของกิ จ การอย่างถู ก ต้ อ งและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกิจกรรมทางการตลาดที่ดาเนินไปอย่างถูกกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ถูกเวลา
หรื อทันเวลา และสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ด้วยการทาให้ ลูกค้ าตัดสินใจเลื อกซื อ้ สินค้ า หรื อ
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บริ การ ที่กิจการผลิตจาหน่ายและพอใจที่จะซื ้อสินค้ า และบริการนันซ
้ ้าอีกในคราวต่อ ๆไป รวมถึง
การแนะนาให้ บุคคลอื่นเห็นด้ วยกับการใช้ บริ การสินค้ า การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคแต่ละ
ขันตอนของกระบวนการตั
้
ดสินใจซื ้อดังกล่าวเกิดขึ ้น เนื่องจาก ผู้ซื ้อแต่ละคนมีพฤติกรรมในการซื ้อ
ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์และแผนงาน ควรมีการจัดให้ เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมาย แต่ละกลุ่มแทนที่จะเป็ นแต่ละคน โดยที่กลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ ้นด้ วย
ผู้ซื ้อที่มีพฤติกรรมในการซื ้อที่ใกล้ เคียงกันจานวนหนึ่ง พฤติกรรมในการซื ้อที่แตกต่างกันเกิดจาก
อิทธิพลของปั จจัยต่าง ๆ ทังจากภายนอกและภายในตั
้
วของผู้บริ โภคเอง อาทิเช่น การมีลาดับชัน้
ของสังคม ความเชื่อ และทัศนคติที่แตกต่างกัน เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยต่าง ๆเหล่านี ้ นอกจากจะมีผลต่อ
การแบ่งกลุ่มผู้บริ โภคแล้ ว ยังมี ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซื ้ออีกด้ วย โดยการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคอาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. การซื อ้ ที่ ไม่เคยซื อ้ มาก่ อน หมายถึง การตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ าหรื อ บริ ก ารของ
ผู้บริโภค ที่ยงั ไม่เคยซื ้อมาก่อน รวมทังที
้ ่เคยซื ้อแล้ วแต่ไม่พอใจ เช่น การที่ผ้ บู ริโภคตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ นา จากการได้ รับ คาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่
การตลาดหรื อพนักงานธนาคาร โดยที่ยงั ไม่เคยศึกษาข้ อมูลมาก่อน
2. การซื ้อซ ้า หมายถึง การตัดสินใจซื ้อหรื อบริ การที่เคยซื ้อแล้ ว และรู้สึกพึงพอใจ
ในผลที่ได้ รับจากการที่ได้ ใช้ สินค้ า หรื อบริ การนัน้ สาหรับการซื ้อที่ไม่เคยซื ้อมาก่อน ผู้บริ โภคจะใช้
กระบวนการแก้ ปัญ หามาเป็ นแนวทางหนึ่งในการตัดสินใจซื ้อ โดยการตัดสินใจซือ้ ลักษณะนีย้ ัง
ครอบคลุม สิ น ค้ า ที่ เคยซื อ้ แต่ใช้ แ ล้ ว ไม่ พ อใจ ซึ่ง ผู้บ ริ โภคจะต้ อ งใช้ ก ระบวนการแก้ ปั ญ หามา
ประกอบการตัดสินใจซือ้ อีกครัง้ หนึ่งเช่นเดียวกัน ส่วนการซื ้อซ ้าผู้บริ โภคจะใช้ ความคุ้นเคย เป็ น
แนวทางในการตัดสินใจซื ้อ เนื่องจากเคยซื ้อสินค้ าหรื อบริ การนัน้ ไปใช้ อย่างได้ ผลหลายครัง้ แล้ ว
ผู้บริ โภคจึงไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้ องเสียเวลาไปกับขัน้ ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื อ้
เช่นเดียวกับการซื ้อในลักษณะที่หนึ่ง แม้ ว่าสินค้ าหรื อบริ การที่ซื ้อนันจะมี
้
ห ลากหลายทางเลือกให้
เลือก นอกจากนีล้ ักษณะการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภค ยังสามารถแบ่งได้ เป็ นกรณี ย่อย ๆได้ อีก
ดังต่อไปนี ้
1. การตัดสินใจซื ้อในลักษณะที่ผ้ บู ริโภค ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาการ
ตัดสินใจซื ้อที่มีกระบวนการซับซ้ อน (Extended Problem Solving - EPS) การซื ้อลักษณะนี ้มัก
เกิดกับการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การที่มีราคาแพง ซึง่ ผู้ซื ้อต้ องระมัดระวังไม่ให้ มีความผิดพลาดเกิดขึ ้น
อย่างไรก็ตามมี เงื่อนไขอยู่ 3 ประการ ที่ทาให้ ผ้ ซู ื ้อมักจะต้ องใช้ เวลาในการตัดสินใจนานเป็ นพิเศษ
นัน้ คือ
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1.1 การมีทางเลือกมากในตัวสินค้ าหรื อบริการที่จะซื ้อ
1.2 การมีเวลามากพอในการหาข้ อมูล
1.3 มีผลเสียหายเกิดขึ ้นมากหากตัดสินใจซื ้อผิด
การตัดสินใจซื ้อที่มีกระบวนการไม่ซบั ซ้ อน (Limited Problem Solving LPS) การซื ้อลักษณะนี ้เกิดขึ ้นเมื่อสินค้ าหรื อบริการที่จะซื ้อมีราคาถูก หรื อสินค้ าที่วางจาหน่ายใน
ท้ องตลาดมี คุณลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน เป็ นเหตุให้ ผ้ ซู ื ้อไม่ต้องใช้ เวลามากในการตัดสินใจซื ้อ เช่น
ผงซักฟอก หรื อ กระดาษชาระ เป็ นต้ น การตัดสินใจซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ผู้ซื ้อมักจะเลือกทางเลือกที่
ตัวราคาไว้ ต่าสุด เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ การตัดสินใจซื ้อที่มีกระบวนการซับซ้ อนน้ อยที่ สดุ ก็คือ
การซื ้อในลักษณะที่ผ้ ซู ื ้อไม่ได้ วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า และตัดสินใจซื ้อในฉับพลันอาจเพียงเพื่อทดลอง
ดู ทังนี
้ ้เพราะ สินค้ านันมี
้ ราคาไม่แพงมากจนเกินไป การตัดสินใจซื ้อสินค้ าที่เคยซื ้อแต่ใช้ แล้ ว
ไม่พอใจ (Repeated Problem Solving - RPS) การซื ้อในลักษณะนี ้เกิดขึ ้น เมื่อผู้ซื ้อพบว่า สินค้ า
หรื อบริ การที่ตนซื ้อไปให้ ผลไม่เป็ นที่พอใจ กรณีเช่นนี ้ ผู้ซื ้อจะใช้ กระบวนการแก้ ปัญหากับทางเลือก
อื่นที่มีอยู่ ซึง่ อาจเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้ อน (EPS) หรื อไม่ซบั ซ้ อน (LPS) ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของสินค้ าหรื อบริการที่จะซื ้อเป็ นสาคัญ
2. การตัดสินใจซื ้อในลักษณะที่ผ้ บู ริโภคใช้ ความคุ้นเคยเป็ นแนวทางในการ
ซื ้อนันอาจ
้
โดยมากมักจะเกิดกับสินค้ าประเภท High Involvement Product ซึง่ ในครัง้ แรกผู้ซื ้อจะ
ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาแบบซับซ้ อน (EPS) เป็ นแนวทางในการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ พบว่าทางเลือกนัน้
ให้ ผลเป็ นที่น่าสนใจก็จะหวนกลับไปซื ้อสินค้ าหรื อบริการนันอี
้ ก เมื่อมีความต้ องการเกิดขึ ้นในคราว
ต่อไป โดยต้ องเสียเวลาไปกับกระบวนการเสาะแสวงหาข้ อมูลและการเปรี ยบเทียบทางเลือกเพื่อ
ตัดสินใจอีกแต่อย่างใด เนื่องจากความภักดีในตัวสินค้ า หากเนื่องจากไม่มีเหตุผลใดที่จะต้ อง
เปลี่ยนไปใช้ สินค้ าตราอื่นๆ โดยมากมักจะเกิดกับสินค้ าประเภท Low Involvement Product เช่น
ผงซักฟอกหรื อกระดาษชาระ ซึง่ สินค้ าประเภทนี ้มักมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะของ
ตัวสินค้ าน้ อยมากหรื อแทบไม่มีเลย โดยทัว่ ไปเมื่อสินค้ าอีกตัวหนึง่ ลดราคาลงผู้บริโภคก็มกั จะหัน
ไปเลือกซื ้อตัวนันแทน
้
จากแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ ผู้วิจยั สามารถสรุ ปหลักการได้ ดงั นี ้
การตัดสินใจซื ้อ หมายถึง กระบวนการที่ผ้ บู ริ โภคเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ จากทางเลือกต่าง ๆ
ที่มี อยู่ ซึ่งผู้บริ โภคต้ องมี การตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ โดยมี การเลื อก
สินค้ าหรื อบริ การตามข้ อมูลและข้ อจากัดในด้ านต่าง ๆ ของสถานการณ์ ซึ่งการตัดสินใจซื ้อนัน้
เป็ นสิ่งที่อยูภ่ ายใต้ จิตใจของผู้บริโภคแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการทัง้ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
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1. การรับรู้ปัญหาหรื อความจาเป็ น ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้ นของปั ญหาที่เกิดขึ น้ ในแต่ละ
บุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ปัญหาหรื อทราบความจาเป็ นของ
ตนเองแล้ ว จะทาให้ เกิดการหาวิธีการปฏิบตั ิหรื อการแก้ ไขปั ญหานัน้ เช่น ถ้ าผู้บริโภครับรู้ว่าตนเอง
มีปัญหาและมีความจาเป็ นต้ องใช้ รถยนต์ ผู้บริโภคอาจจะเริ่มหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ ไขปัญหา
2. การแสวงหาข้ อมูล ซึ่ง เมื่ อเกิ ดปั ญ หาขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภค แสวงหาหนทาง
แก้ ไข โดยอาจมีการหาข้ อมูล เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งมาจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง
อาทิเช่น แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ หรื อ แหล่งข่าวทัว่ ไปจากสื่อมวลชน เช่น การที่ผ้ บู ริ โภคมีความ
สนใจเกี่ ยวกับ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ แล้ วมีการหาข้ อมูลเพื่อศึกษาถึง เงื่ อนไขต่าง ๆในการ
ขอสินเชื่อจาก แหล่งข้ อมูลทาง อินเตอร์ เน็ ต บุคคลที่เคยใช้ บริ การขอสินเชื่อ หรื อจากคาแนะนา
ของคนรู้ จัก ที่ ท างานด้ านการอนุมัติสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ เพื่ อให้ ได้ ข้ อมูล มาประกอบในการ
ตัดสินใจซื ้อ
3. การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริ โภคได้ รับทราบข้ อมูลทางเลือกต่าง ๆ แล้ ว จะมี
การประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ โดยในการประเมินทางเลือกนันอาจจะ
้
ประเมินโดยการเปรี ยบเทียบข้ อมูลและคุณสมบัตขิ องสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ที่ผ้ ูบริโภคคิดว่าให้ ผลดี
ที่ สุดหรื อมี คุณ ค่ามากที่ สุดจากทางเลื อกต่าง ๆ ที่ มี ซึ่งอาจมี แนวคิดในการพิจ ารณา เพื่ อช่วย
ประเมินผลแต่ละทางเลือกให้ ตดั สินใจได้ เช่น การที่ผ้ บู ริ โภคประเมิน เงื่อนไขต่าง ๆ และข้ อดีของ
การเลื อ กใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ของ5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น า ที่ ให้ คุณ ค่าหรื อตรงกับ
คุณสมบัตทิ ี่ผ้ บู ริโภคมีความต้ องการในด้ านอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นต้ น
4. การตัดสินใจซื ้อ เมื่อผู้บริ โภคมีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ ว จึงเกิดการ
ตัดสิ น ใจซื อ้ ในผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ การนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดความมั่น ใจในการซื อ้
ผลิตภัณฑ์นนโดยสมบู
ั้
รณ์แล้ ว
5. พฤติก รรมภายหลังการซื อ้ หลัง จากที่ มี ก ารซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อบริ การนัน้ ๆ
ผู้บริ โภคจะเกิดความพึงพอใจ หรื อ ไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นตามมาจากการที่ผ้ บู ริ โภค
ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนัน้ ๆ โดยส่วนใหญ่ผ้ ู ประกอบการหรื อนักวางแผนทางการตลาดมักจะ
ต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคมีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อที่พึงพอใจ เนื่องจาก ต้ องการให้ เกิดการกลับมาซื ้อ
ซ ้า หรื อการบอกกล่าวบุคคลต่อ ๆ ไป เช่น ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชนั ้ นา ส่งผลให้ เกิ ดการกลับมาใช้ บริ การซ า้ หรื อการบอกต่อแก่
ผู้บริโภครายอื่น ๆ เป็ นต้ น
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ ผู้วิจยั สามารถสรุป
หลักการได้ ดงั นี ้ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ หมายถึง กระบวนการที่ผ้ บู ริ โภคเลือกที่จะกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึง่ ผู้บริ โภคต้ องมีการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้ า
หรื อบริ การ โดยมีการเลือกสินค้ าหรื อบริ การตามข้ อมูลและข้ อจากัดในด้ านต่าง ๆ ของสถานการณ์
ซึ่งการตัดสินใจนัน้ เป็ นสิ่งที่อยู่ภายใต้ จิตใจของผู้บริ โภคแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการทัง้ 5
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การรับรู้ปัญหาหรื อความจาเป็ น ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้ นของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
บุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเมื่ อบุคคลเกิดการรับรู้ปัญหาหรื อทราบความจาเป็ นของ
ตนเองแล้ ว จะทาให้ เกิดการหาวิธีการปฏิบตั ิหรื อการแก้ ไขปั ญหานัน้ เช่น ถ้ าผู้บริโภครับรู้ว่าตนเอง
มีปัญหาและมีความจาเป็ นต้ องใช้ รถยนต์ ผู้บริโภคอาจจะเริ่มหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ ไขปัญหา
2. การแสวงหาข้ อมูล ซึ่ง เมื่ อเกิ ด ปั ญ หาขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภค แสวงหาหนทาง
แก้ ไข โยอาจมีการหาข้ อมูล เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งมาจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง
อาทิเช่น แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ หรื อ แหล่งข่าวทัว่ ไปจากสื่อมวลชน เช่น การที่ผ้ บู ริ โภคมีความ
สนใจเกี่ ยวกับบริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์แล้ วมีการหาข้ อมูลเพื่อศึกษาถึงเงื่ อนไขต่าง ๆในการ
ขอสินเชื่อจาก แหล่งข้ อมูลทาง อินเตอร์ เน็ต บุคคลที่เคยใช้ บริ การขอสินเชื่อ หรื อจากคาแนะนา
ของคนรู้ จัก ที่ ท างานด้ านการอนุมัติสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ เพื่ อให้ ได้ ข้ อมูล มาประกอบในการ
ตัดสินใจซื ้อ
3. การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริ โภคได้ รับทราบข้ อมูลทางเลือกต่าง ๆ แล้ ว จะมี
การประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ โดยในการประเมินทางเลือกนันอาจจะ
้
ประเมินโดยการเปรี ยบเทียบข้ อมูลและคุณสมบัตขิ องสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ที่ผ้ บู ริโภคคิดว่าให้ ผลดี
ที่ สุดหรื อมี คุณ ค่ามากที่ สุ ดจากทางเลื อกต่าง ๆ ที่ มี ซึ่งอาจมี แนวคิดในการพิจ ารณา เพื่ อช่วย
ประเมินผลแต่ละทางเลือกให้ ตดั สินใจได้ เช่น การที่ผ้ บู ริ โภคประเมินเงื่อนไขต่าง ๆ และข้ อดีของ
การเลื อกใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น า ที่ ให้ คุณ ค่าหรื อตรงกับ
คุณสมบัตทิ ี่ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการในด้ านอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นต้ น
4. การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ เมื่อผู้บริ โภคมีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ ว
จึงเกิดการตัดสินใจซื ้อในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นขันตอนที
้
่ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจใน
การซื ้อผลิตภัณฑ์นนโดยสมบู
ั้
รณ์แล้ ว
5. พฤติก รรมภายหลังการซื อ้ หลัง จากที่ มี ก ารซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อบริ การนัน้ ๆ
ผู้บริ โภคจะเกิดความพึงพอใจ หรื อ ไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นตามมาจากการที่ผ้ บู ริ โภค
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ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การนัน้ ๆ โดยส่วนใหญ่ผ้ ปู ระกอบการหรื อนักวางแผนทางการตลาดมักจะ
ต้ องการให้ ผ้ ูบริ โภคมีพฤติกรรมภายหลังการซื ้อที่พึงพอใจ เนื่องจาก ต้ องการให้ เกิดการกลับมา
ซือ้ ซา้ หรื อการบอกกล่าวบุคคลต่อ ๆ ไป เช่น ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การสินเชื่ อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ า ส่งผลให้ เกิดการกลับมาใช้ บริ การซ ้าหรื อการบอกต่อ
แก่ผ้ บู ริโภครายอื่น ๆ เป็ นต้ น
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539, น. 80-82) ได้ ให้ ความหมายส่วนประสมทางการตลาด
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ กบั กลุม่ เป้าหมายได้
อย่างสูงสุด
เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้ ให้ ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง
การที่กิจการมีสินค้ าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการ และสามารถสร้ างความ
พึงพอใจให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายได้ โดยราคาของสินค้ าหรื อบริ การต้ องอยูใ่ นระดับที่ผ้ บู ริโภค
ยอมรับและยินยอมที่จะจ่าย และตัดสินใจซื ้อสินค้ าและหรื อบริ การ จนเกิดเป็ นพฤติกรรมอย่าง
ถูกต้ อง
อินทิรา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา (2554, น. 27-32) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
ใช้ ปัจจัยเพื่อเพื่อกาหนดตาแหน่งบริการและกาหนดส่วนการตลาดของธุรกิจบริ การ ซึง่ แต่ละส่วน
จะสอดคล้ องและมีผลกระทบซึง่ กันและกัน
องค์ ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ด้ านผลิตภัณ ฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบที่สามารถสร้ างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต้ องการและเพิ่ มมูลค่าให้ กับลูกค้ าได้ เช่น วงเงินในการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดมีความหลากหลาย ลูกค้ าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชาระ
ค่างวดได้ ตามความสะดวก ผลิตภัณฑ์สามารถเป็ นได้ ทงนามธรรมและรู
ั้
ปธรรม ซึ่งตลาดบริ การ
ถื อเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านนามธรรม กล่ าวคือการบริ การซึ่งมี ความครอบคลุม ทุกอย่างของสินค้ า
เนื่องจากลูกค้ าไม่ได้ ต้องการเพียงแค่สินค้ าและบริ การเท่านันแต่
้ ยงั รวมไปถึงการได้ รับคุณค่าอื่นๆ
อีกด้ วย
องค์ ประกอบในธุรกิจบริการประกอบด้ วย
1. บริ การหลัก (The Care of Generic Product) คือ การบริ การขันพื
้ น้ ฐานที่ เตรี ยม
ไว้ ให้ สาหรับลูกค้ า ซึง่ ตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า เช่น วงเงินกู้ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
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2. บริ การที่ลกู ค้ าคาดหวังว่าจะได้ รับ (The Expected Product) คือ การบริ การเสริ ม
อื่น ๆที่ลกู ค้ าจะได้ รับอันเนื่องมาจากการซื ้อบริการหลัก เช่น การแถมประกันภัยรถยนต์
3. บริ ก ารที่ เพิ่ ม พู น จากเดิ ม (The Augmented Product) คื อ การบริ ก ารพิ เศษที่
แตกต่างจากคู่แข่งและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากกว่า เป็ นการเพิ่มคุณ
ค่าที่เสริมบริการหลัก
4. บริ การที่สามารถเพิ่มคุณค่าพิเศษ (The Potential Product) คือ การบริ การที่เพิ่ม
ลักษณะพิเศษที่ผ้ บู ริโภคควรจะได้ รับจากการซื ้อสินค้ าและบริการ
กล่าวโดยสรุป คือ บริการถือเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่ ที่ไม่สามารถจับต้ องได้ มีลกั ษณะ
เป็ นอาการนาม เช่น การทาให้ เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การให้ คาปรึกษา ซึง่
ทังหมดนี
้
้ผู้วิจยั ได้ กาหนดปั จจัยผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ประเภทของสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ วงเงินในการให้
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดมีความหลากหลาย
2. ราคา (Price) คือ ต้ นทุนที่ลูกค้ าต้ องจ่าย (ดอกเบีย้ ) เพื่ อแลกเปลี่ ยนสินค้ าหรื อ
บริ การรวมถึงเวลาด้ วย ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าที่ได้ รับกับราคาที่ต้องจ่ายว่าคุ้มค่า
พอที่จะตัดสินใจซื ้อหรื อไม่ การตังราคาถื
้
อเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
เนื่องจากเป็ นตัวกาหนดว่าลูกค้ าจะซื ้อสินค้ าหรื อบริ การหรื อไม่ โดยที่การตังราคานี
้
้ต้ องได้ รับการ
ยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสามารถสู้กบั คูแ่ ข่งได้
ปัจจัยในการกาหนดกลยุทธ์ราคาได้ แก่
2.1 คุณค่าที่ลกู ค้ าจะได้ รับต้ องสูงกว่าราคาที่ลกู ค้ าจ่าย
2.2 ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ดังนัน้ ปั จจัยด้ านราคาของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ หมายถึงต้ นทุนที่เกิดขึน้
จากการใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ ได้ แ ก่ อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ค่า ธรรมเนี ย มในการโอน
กรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเบี ้ยประกันภัย เป็ นต้ น
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย / บริการ (Place) คือ กระบวนการทางานที่จะทาให้ สินค้ า
และบริ การไปยังผู้บริ โภคได้ ตามที่ต้องการ อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนประกอบสาคัญที่จะทาให้ ลูกค้ าเกิด
ความสะดวกสบาย ได้ แก่
3.1 การเลือกทาเลที่ตงั ้ (Location) ธุรกิจด้ านบริการ การเลือกทาเลที่ตงเป็
ั ้ นเรื่ อง
ที่สาคัญมากเพราะทาเลที่ตงเป็
ั ้ นตัวกาหนดกลุม่ ผู้บริโภคที่เป็ นเป้าหมายที่จะเข้ ามาเลือกใช้ บริ การ
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อีกทังยั
้ งต้ องคานึงถึงทาเลที่ตงของคู
ั้
่แข่งด้ วย เช่น ธนาคารควรตังอยู
้ ่ใจกลางย่านธุรกิจ เพื่อการ
เดินทางที่สะดวก
3.2 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channels) มีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้ แก่ ลักษณะ
ของการบริ การ ความจ าเป็ น ในการใช้ คนกลางในการจ าหน่ายและลูก ค้ าเป้าหมายของธุ รกิ จ
บริการนัน้ โดย Zeithaml and Bitner (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546, 70) ซึง่ ช่องทางการจาหน่าย
มี 4 วิธี อันได้ แก่
3.2.1 การให้ บริ การผ่านร้ านในชุมชนหรื อห้ างสรรพสินค้ า แล้ วขยายสาขา
ออกไปเพื่อเพิ่มการให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างสูงสุด
3.2.2 การให้ บริ การถึงที่ อาจจะเป็ นที่บ้านหรื อสถานที่ที่ลกู ค้ าสะดวก โดย
การส่งพนักงานไปให้ บริการลูกค้ าถึงที่หมาย
3.2.3 การให้ บริ การผ่านตัวแทน ด้ วยการขยายธุรกิจการขายเฟรนไชส์
3.2.4 การให้ บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นบริการที่ได้ รับความนิยม
อย่างมาก โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ ามาและเป็ นการลดต้ นทุนด้ านการจ้ างพนักงาน
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซือ้ กับผู้ขาย
เพื่ อสร้ างทัศ นคติแ ละพฤติก รรมการซื อ้ โดยการติด ต่อ สื่ อ สารนัน้ อาจใช้ พ นัก งานขายหรื อ ใช้
เครื่ องมือในการติดต่อสื่อสาร ดังนันการสื
้
่อสารที่ดีจะต้ องพิจารณากับความเหมาะสมของลูกค้ า
ผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งขัน เพื่ อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน เช่น ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
พิเศษอย่างสม่าเสมอโดยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น LINE , FACEBOOK , ลูกค้ าสามารถ
ออกรถได้ โดยใช้ เงินดาวน์ ต่ากว่าปกติเพี ยงมี ผ้ ูคา้ ประกัน 2 ท่าน , ระยะเวลาในการผ่อนชาระ
ค่างวดสูงสุดถึง 84 งวด ซึ่งมีระยะเวลาการผ่อนนานกว่าธนาคารอื่น , ผู้ที่มีรายได้ ประจาเดือนใน
อัตราคงที่และสามารถแสดงเอกสารรายได้ ชดั เจนสามารถรับรถได้ ทนั ที ณ วันทาสัญญาเช่าซื ้อ ,
การลดอัตราดอกเบี ้ยที่เหลืออยูใ่ นกรณีที่ลกู ค้ าปิ ดบัญชีก่อนระยะเวลาสัญญา
5. บุคลากร (People) บุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญทังในการผลิ
้
ตบริ การและ
ให้ บริ การที่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ตัวสินค้ าและเกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังนันพนั
้ กงานจึงต้ องมีความรู้ความชานาญในสายงาน เช่น พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเช่า
ซื อ้ และธุ รกิ จ เช่าซื อ้ โดยที่ ค าถามและปั ญ หาของลูกค้ าสามารถได้ รับ การอธิ บ ายและแก้ ไขใน
ระยะเวลารวดเร็ว ,พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ่อนน้ อม
6. กระบวนการให้ บริ การ (Process) ขันตอนการให้
้
บริ การเพื่อส่งมอบคุณค่าในการ
บริ การกับลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว เช่น ขันตอนในการพิ
้
จารณาอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็ ว ,
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ขันตอนในการท
้
าสัญญาเช่าซื ้อมีความรวดเร็ว , การจัดส่งสัญญาเช่าซื ้อและการ์ ดชาระค่างวดจาก
ธนาคารมีความรวดเร็ ว , ขันตอนการจดทะเบี
้
ยนรถและการส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์มีความ
รวดเร็ ว , ขัน้ ตอนการจัดทาประกันภัยรถยนต์มีความรวดเร็ ว , ช่องทางการชาระเงินของสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์มีความหลากหลาย
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ภาพลักษณ์ หรื อ
สิ่งที่ผ้ บู ริโภคสังเกตเห็นได้ จากทางกายภาพ และเป็ นสิ่งที่สื่อให้ ผ้ บู ริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ของการ
บริ การ เช่น สถานที่ตงธนาคารมี
ั้
บริเวณกว้ างขวาง , มีสถานที่พกั ผ่อนและที่นงั่ เพียงพอขณะรอรับ
บริ การ , การออกแบบและตกแต่งธนาคารมีรูปแบบทันสมัย การสร้ างสภาพแวดล้ อมของสถานที่
ให้ บริ การให้ สวยงาม ความมีระเบียบในการจัดวางอุปกรณ์ สานักงาน เครื่ องมือที่ใช้ ต้องทันสมัย
เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการดึงดูดใจผู้บริโภคให้ มาใช้ บริการ
ดังนันส่
้ วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้ าน จึงเป็ นสิ่งสาคัญต่อการกาหนดกลยุทธ์ตา่ ง ๆ
ทางด้ านการตลาดของสินค้ าและบริการของธุรกิจ ซึง่ จะต้ องมีการจัดส่วนประสมแต่ละด้ านให้ มี
ความเหมาะสมและที่สาคัญจะต้ องตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายได้ ในทุกๆ
ด้ านอย่างสูงที่สดุ
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้วิจยั สามารถ
สรุปหลักการได้ ดงั นี ้ ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็ นหลักแนวความคิดทางด้ านการตลาด
สาหรับธุรกิจบริการ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายได้ ซึง่ จะส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความสุขและความประทับใจ ในการที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริการนัน้ ๆ ผู้ประกอบการหรื อนักวางแผนธุรกิจ จึงนิยมนาแนวความคิดทางด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนในการดาเนินธุรกิจของ
กลุม่ เป้าหมายในแต่ละกลุม่ ทางด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึง
ตอบโจทย์ และบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานทางธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็จ อีกทังยั
้ งเป็ น
แนวทางหนึง่ ในการหาช่องทางด้ านการตลาดในการเพิ่มผลกาไรในการดาเนินธุรกิจอีกต่อไปทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
โดยสามารถแบ่งส่วนประสมทางการตลาดบริการได้ เป็ น 7 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถสร้ างความพึ ง พอใจและ
ตอบสนองความต้ องการและเพิ่มมูลค่าให้ กับลูกค้ าได้ เช่น วงเงินในการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดมีความหลากหลาย ลูกค้ าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชาระ
ค่างวดได้ ตามความสะดวก
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2. ด้ านราคา หมายถึ ง ต้ นทุ น ที่ ลู ก ค้ าต้ องจ่ า ย ได้ แก่ อั ต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเบี ้ยประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การ
รวมถึงเวลาด้ วย ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าที่ได้ รับกับราคาที่ต้องจ่ายว่าคุ้มค่าพอที่จะ
ตัดสินใจซื ้อหรื อไม่
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กระบวนการทางานที่จะทาให้ สินค้ าและ
บริ การไปยังผู้บริ โภคได้ ตามที่ต้องการ อีกทังยั
้ งเป็ นส่วนประกอบสาคัญที่จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความ
สะดวกสบาย ได้ แก่ ทาเลที่ ตงั ้ เป็ น ตัวกาหนดกลุ่ม ผู้บริ โภคที่ เป็ นเป้าหมายที่ จ ะเข้ ามาเลื อกใช้
บริ การ อีกทัง้ ยังต้ องคานึงถึงทาเลที่ตงของคู
ั้
่แข่งด้ วย เช่น ธนาคารควรตังอยู
้ ่ใจกลางย่านธุรกิจ
เพื่อการเดินทางที่สะดวก
4. ด้ านการส่งเสริ ม การตลาด หมายถึง เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการสื่อสารทางการตลาด
เพื่ อใช้ ในการส่งเสริ ม ทางด้ านการตลาด เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้ซื อ้ กับผู้ขายเพื่ อสร้ าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อ เช่น ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิทธิพิเศษอย่างสม่าเสมอ
โดยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE , FACEBOOK , ลูกค้ าสามารถออกรถได้ โดย
ใช้ เงินดาวน์ต่ากว่าปกติเพียงมีผ้ คู ้าประกัน 2 ท่าน , ระยะเวลาในการผ่อนชาระค่างวดสูงสุดถึง 84
งวด ซึ่งมี ระยะเวลาการผ่อนนานกว่าธนาคารอื่ น , ผู้ที่มี รายได้ ป ระจ าเดือนในอัตราคงที่ และ
สามารถแสดงเอกสารรายได้ ชดั เจนสามารถรับรถได้ ทันที ณ วันทาสัญญาเช่าซื ้อ , การลดอัตรา
ดอกเบี ้ยที่เหลืออยูใ่ นกรณีที่ลกู ค้ าปิ ดบัญชีก่อนระยะเวลาสัญญา
5. ด้ านกระบวนการ หมายถึง ขัน้ ตอนในกาบริ การเพื่ อส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ หรื อการ
ให้ บริ การเพื่ อส่งมอบให้ แก่ลูกค้ า ซึ่งส่วนใหญ่ ผ้ ูบริ โภคมักจะคาดหวังในเรื่ อง การให้ บริ การที่ มี
ความรวดเร็ ว สะดวก ซึ่ง เป็ นจุด หนึ่ง ของธุ รกิ จ ในการสร้ างความแตกต่า งให้ แก่ ผ้ ูบ ริ โภคหรื อ
ผู้รับบริ การ อาทิเช่น ขัน้ ตอนในการพิจ ารณาอนุมัติสิน เชื่ อมี ความรวดเร็ ว , ขัน้ ตอนในการท า
สัญญาเช่าซื ้อมีความรวดเร็ ว , การจัดส่งสัญญาเช่าซื ้อและการ์ ดชาระค่างวดจากธนาคารมีความ
รวดเร็ ว , ขันตอนการจดทะเบี
้
ยนรถและการส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์มีความรวดเร็ ว , ขันตอน
้
การจัดทาประกันภัยรถยนต์มีความรวดเร็ว , ช่องทางการชาระเงินของสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์มีความ
หลากหลาย
6. ด้ านบุ ค ลากร หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในการที่ ท าให้ ธุ ร กิ จ นั น้ ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน ซึง่ บุคลากรนันมี
้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ดังนันพนั
้ กงานจึงต้ องมี
ความรู้ความชานาญในสายงาน เช่น พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อและธุรกิจเช่าซื ้อโดย
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ที่คาถามและปัญหาของลูกค้ าสามารถได้ รับการอธิบายและแก้ ไขในระยะเวลารวดเร็ว , พนักงานมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ่อนน้ อม
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง ลัก ษณะภายนอกที่ ผ้ ูบ ริ โภค หรื อ ลูก ค้ า
มองเห็น สัมผัสได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดความประทับใจแก่ลกู ค้ า อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์
ที่ดีให้ แก่ธุรกิจ ให้ เกิดความน่าเชื่อถื อเพิ่ม มากขึน้ เช่น สถานที่ ตงั ้ ธนาคารมี บริ เวณกว้ างขวาง ,
มีสถานที่พกั ผ่อนและที่นงั่ เพียงพอขณะรอรับบริ การ , การออกแบบและตกแต่งธนาคารมีรูปแบบ
ทันสมัย การสร้ างสภาพแวดล้ อมของสถานที่ให้ บริ การให้ สวยงาม ความมีระเบียบในการจัดวาง
อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องมือที่ใช้ ต้องทันสมัย เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการดึงดูดใจผู้บริโภคให้ มาใช้ บริการ
6. แนวคิดเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ ชัน้ นาของไทย
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน)
ธนาคารให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทกุ ประเภท ทังรถใหม่
้
และรถใช้ แล้ ว ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิ งพาณิ ช ย์ ให้ แก่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่
ต้ องการซือ้ รถยนต์มาใช้ งานโดยมีให้ ทางเลือกของสินเชื่อในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึง
รถยนต์ใช้ แล้ วมากมาย สาหรับลูกค้ าที่ต้องการซื ้อรถใหม่ (รถป้ายแดง) จะได้ รับสินเชื่อดอกเบี ้ยต่า
รู้ผลอนุมตั ิไวภายใน 1 วันทาการ เงินดาวน์ต่าเริ่มต้ นที่ 0% จากราคารถยนต์ และยังสามารถเลือก
ระยะเวลาผ่ อ นช าระได้ ต ามต้ อ งการ โดยสามารถเลื อ กได้ สูง สุด 84 เดื อ น ผ่ านการดูแ ลของ
เจ้ า หน้ าที่ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ที่ เชี่ ย วชาญของธนาคารฯที่ พ ร้ อมให้ ค าปรึ ก ษาในการจัด ไฟแนนซ์
ให้ บริการในพื ้นที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ธนาคารมีผลิตภัณ ฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซือ้ อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าด้ วย ได้ แก่
1. สิ น เชื่ อธน ชาต รถแล ก เงิ น พ ร้ อ ม เป็ น เพื่ อ น กั บ คุ ณ ต ล อด เส้ น ท าง
การเงิน สาหรับผู้ที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์ และต้ องการนารถมาแลกเงิน เพื่ อเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิ น ที่ จ ะช่ ว ยท าให้ ชี วิ ต คุณ ดี ขึ น้ ในการปลดหนี ้ ขยายธุ ร กิ จ หรื อ ท าฝั น ของคุณ ให้ เป็ น
จริ ง เพียงขับรถของคุณพร้ อมนาเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ที่ธนาคารธนชาต
ทุกสาขา เพียงเท่านี ก้ ็ได้ รับเงินสดง่ายๆ พร้ อมทัง้ ยังสามารถใช้ รถได้ ตามปกติอีกด้ วย สินเชื่อธน
ชาตรถแลกเงิน เป็ นสินเชื่อที่ให้ วงเงินสูงและดอกเบี ้ยต่ากว่าสินเชื่อประเภทอื่น ซึ่งลักษณะเด่นของ
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ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ วงเงินสูงสุด 100 % ของราคาประเมิน ผ่อนสบายนาน 72 เดือน ไม่ต้องมีผ้ คู ้า
ประกัน
2. สิ น เชื่ อธนชาตเล่ม แลกเงิ น เป็ น สิ น เชื่ อส าหรั บ เจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ รถยนต์ ที่
ต้ องการเงินสดด่วน/ร้ อนเงินเพื่ อใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อเสริ มสภาพคล่องธุรกิจ โดยใช้ เล่ม ทะเบียน
รถยนต์เป็ นหลักประกัน ซึ่งลูกค้ ายังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์และใช้ รถยนต์ได้ ตามปกติ โดยสินเชื่อ
ธนชาตเล่มแลกเงิน คิดอัตราดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก ทาให้ ลกู ค้ าสามารถชาระค่างวดมากกว่า
ที่กาหนดเพื่ อตัดเงินต้ นได้ หรื อที่เรี ยกว่าโปะค่างวด และสามารถปิ ดบัญ ชีก่อนกาหนดโดยไม่มี
ค่า ปรับ นอกจากนี ค้ ่างวดของสิ น เชื่ อธนชาตเล่ม แลกเงิ น ยัง ไม่มี ภ าษี มูล ค่าเพิ่ ม อี ก ด้ วย โดย
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ไม่ต้องโอนกรรมสิทธ์ รถยนต์ (ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน) อัตรา
ดอกเบี ย้ เป็ นแบบลดต้ น ลดดอก ผ่ อ นสบายนาน 60 เดื อ น ผ่ อ นค่ า งวดมากกว่า ที่ ก าหนด
ลดเงินต้ นทันที (จ่ายโปะค่างวดได้ ) และสามารถปิ ดบัญชีก่อนกาหนดได้ ไม่มีคา่ ปรับทุกกรณี
การอานวยความสะดวกในการชาระค่ างวดรถยนต์
ธนาคารได้ อานวยความสะดวกในการชาระค่างวดรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ ไว้ หลาย
ช่องทาง ตามรู ปแบบการใช้ งานที่เหมาะกับการดาเนินชีวิตของลูกค้ าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการรับชาระดังต่อไปนี ้
1. ชาระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. ชาระที่เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ไทยทัว่ ประเทศ (Pay At Post)
3. ชาระที่เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสทัว่ ประเทศ
4. ชาระที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
5. ชาระที่ Big C ทุกสาขา
6. ชาระที่ TOT ทุกสาขา
กระบวนการจัดเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
วิธีการจัดเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่
1. ในการจาหน่ายรถยนต์เริ่ มที่ดีลเลอร์ หรื อตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ได้ ทาการ
ขายหรื อจาหน่ายรถยนต์ให้ กบั ผู้ซื ้อ
2. ผู้บริ โภคหรื อผู้ซื ้อรถยนต์จะเป็ นฝ่ ายตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื ้อรถยนต์ โดยมี
ทางเลือกในการชาระเงิน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
2.1 การซื ้อด้ วยวิธีการชาระเงินสด
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2.2 การซื ้อด้ วยวิธีการจัดเช่าซื ้อรถยนต์กบั บริษัทหรื อสถาบันการเงินที่
ประกอบธุรกิจให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ ธุรกิจที่ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เหล่านี ้จะถูกแนะนาโดย
ดีลเลอร์ หรื อตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ซงึ่ มีข้อผูกพันด้ านผลตอบแทนต่อกันและกัน โดยวิธีการนี ้
เจ้ าหน้ าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินจะต้ องตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอสินเชื่อเช่าซื ้อ คุณสมบัตขิ องผู้เช่าซื ้อรถยนต์ จานวนเงินดาวน์ อัตราดอกเบี ้ย และจานวนงวด
หรื อระยะเวลาในการผ่อนชาระกับผู้เช่าซื ้อรถยนต์ เมื่อทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์กบั ธนาคาร
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เช่าซื ้อก็จะมีหน้ าที่ผอ่ นชาระค่างวดรถยนต์เป็ นงวด ๆ ตามสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์
แก่ธนาคาร ทังนี
้ ้การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขการจัดเช่าซื ้อจะเป็ นไปตามดุลพินิจและ
กระบวนการของธนาคาร
การพิจารณาให้ สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
1. คุณสมบัตผิ ้ รู ับบริการ
1.1 บุคคลธรรมดา
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป – 65 ปี
ต้ องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องประกอบอาชีพที่สจุ ริ ตและถูกต้ องตาม
กฎหมาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการที่มีอาชีพทางานประจาจะต้ องมีอายุการทางาน
ไม่ต่ากว่า 1 ปี ส่วนอาชีพอิสระจะต้ องประกอบอาชีพนันมาแล้
้
วไม่ต่ากว่า 2 ปี
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีถิ่นพานักอาศัยในไทยเป็ นหลักแหล่ง
แน่นอนสามารถตรวจสอบได้
1.2 นิตบิ คุ คล
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องไม่เป็ นนิตบิ คุ คลที่ล้มละลาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่ดาเนินธุรกิจดีมีฐานะ
การเงินมัน่ คง
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ของนิตบิ คุ คลให้ กระทา
การเช่าซื ้อได้
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีภมู ิลาเนา อันได้ แก่ ถิ่นอันเป็ นที่ตงั ้
สานักงานใหญ่หรื อถิ่นอันเป็ นที่ตงที
ั ้ ่ทาการ หรื อถิ่นที่ได้ เลือกเอาเป็ นภูมิลาเนาเฉพาะการตาม
ข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตัง้
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2. เอกสารการขอรับบริการ
2.1 บุคคลธรรมดา
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สลิปเงินเดือน หรื อหนังสือรับรองรายได้ ตวั จริงเดือนล่าสุด หรื อสาเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาสมุดคูฝ่ ากหรื อใบแจ้ งยอดบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน(เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
2.2 นิตบิ คุ คล
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง) ของบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล
- Statement ของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
- สาเนาทะเบียนการค้ า (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทกุ ประเภท ทังรถใหม่
้
และรถใช้ แล้ ว ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิ งพาณิ ช ย์ ให้ แก่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่
ต้ องการซือ้ รถยนต์มาใช้ งานโดยมีให้ ทางเลือกของสินเชื่อในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึง
รถยนต์ใช้ แล้ วมากมาย
ผลิตภัณฑ์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ธนาคารมีผลิตภัณ ฑ์เกี่ยวกับ สินเชื่อเช่าซือ้ อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าด้ วย ได้ แก่
1. กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคชบริ การสินเชื่อสาหรับเจ้ าของรถยนต์ที่ต้องการใช้ เงินสด
โดยสามารถใช้ รถยนต์ของตนเป็ นหลักทรัพย์ค ้า ประกันในการขอกู้เงินโดยทาสัญญาเช่าซื ้อ และ
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ยังคงสามารถใช้ รถยนต์ดงั กล่าวได้ ตามปกติ ซึ่งเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกที่ค้ มุ ค่าสาหรับผู้ที่เป็ นเจ้ าของ
รถยนต์ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อนามาต่อยอดธุรกิจ ใช้ จ่ายยามฉุกเฉิ น โดยให้
วงเงินสูงสุด 120% ของราคาประเมิ นรถ ดอกเบี ้ยเริ่ ม ต้ นที่ 0.27% ต่อเดือน ผ่อนสูงสุดได้ นาน
72 เดือน ไม่ต้องมีผ้ คู ้าประกัน ทราบผลอนุมตั ิภายใน 1 วัน และรับเงินได้ ภายใน 1 วัน หลังโอน
เล่มทะเบียน อีกทังยั
้ งสามารถทาสัญญาได้ ที่บ้าน
2. กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ ให้ คณ
ุ เปลี่ยนรถเป็ นเงินสดง่ายๆ แบบไม่ต้องโอน
เล่ม พร้ อมดอกเบี ้ยลดต้ นลดดอก ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษ ได้ แก่ ผ่อนยาวแค่ไหนดอกเบี ้ยก็เท่าเดิมที่
0.56 % ต่อเดือน ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ผ่อนได้ นานถึง 72 งวด วงเงินสูงสุด 100 % ของราคา
ประเมินรถยนต์ ค่างวดไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม ไม่ต้องทาประกันภัย และฟรี ทกุ ค่าธรรมเนียมในการขอ
ใช้ วงเงินกู้
3. กรุ งศรี รถบ้ าน เจอรถบ้ านถูกใจ ต้ องสิ นเชื่อ กรุ งศรี รถบ้ าน จัดไว จ่ายไว ที่
บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อแก่ผ้ ทู ี่ต้องการซื ้อรถบ้ านมือสองโดยตรงจากเจ้ าของ โดยให้ วงเงินสูงสุด 90%
ของราคาประเมินรถยนต์ ดอกเบี ้ยต่า ผ่อนได้ นาน 72 งวด ไม่ต้องมีผ้ คู ้าประกัน
4. กรุ งศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์ บริ การสิ นเชื่อเช่าซือ้ สาหรับรถมือสองผ่าน
ผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ทั่วไปและที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ น ทางการจากผู้ผลิตรวมกว่า 3,000
แห่งทัว่ ประเทศ ข้ อดีของสินเชื่อตัวนีค้ ือ ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์อื่นค ้าประกัน สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
รู้ผลอนุมตั ิเร็ ว สามารถใช้ รถยนต์ที่เช่าซื ้อได้ ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้ องชาระเงินทังหมดในคราวเดี
้
ยว
ณ วันที่ซื ้อรถ
5. กรุงศรี นิวคาร์ สินเชื่อรถใหม่ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อสาหรับรถยนต์ใหม่ปา้ ยแดง
ผ่านผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ทุกยี่ห้อทัว่ ประเทศ กรุ งศรี นิวคาร์ เป็ นการให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อกับ
บุคคลธรรมดา และนิตบิ คุ คล ที่มีความประสงค์จะซื ้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชาระเต็มราคา และเป็ น
เงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื ้อเพียงชาระเงินบางส่วน (หรื อที่ เรี ยกว่าเงินดาวน์) ให้ กบั ธนาคารและ
ผ่อนชาระเงินค่าเช่าซื ้อส่วนที่เหลือเป็ นงวด งวดละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ เมื่อ
ผู้เช่าซื ้อผ่อนชาระค่าเช่าซื ้อครบถ้ วนตามสัญญาแล้ ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็ นของผู้เช่าซื ้อ
การให้ บริ การสินเชื่อประเภทนี ้จะเริ่ มจากผู้เช่าซื ้อแสดงความจานงในการใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
กับธนาคาร ผ่านเจ้ าหน้ าที่ ประจาโชว์รูม ธนาคารจะดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื ้อต่อไป
ในกรณี ที่ผ้ ูเช่าซือ้ ได้ รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซือ้ ผู้เช่าซือ้ จะทาสัญญาเช่าซือ้ กับธนาคาร โดยใน
สัญ ญาเช่ า ซื อ้ จะก าหนดจ านวนเงิ น ดาวน์ แ ละค่า งวด รวมถึ ง ก าหนดวิ ธี ก ารผ่ อ นช าระตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญา โดยภายหลังจากทาสัญญาเช่าซื ้อเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะ
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ด าเนิ น การช าระเงิ น ค่า รถยนต์ ให้ แก่ ผ้ ูจัด จ าหน่ า ยรถยนต์ เพื่ อ ให้ ผ้ ู จัด จ าหน่ า ยรถยนต์ โอน
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้ แก่ธนาคาร ผู้เช่าซื ้อสามารถใช้ ประโยชน์จากรถยนต์นนได้
ั ้ ตลอดระยะเวลา
ของสัญญาเช่าซื ้อ โดยผู้เช่าซื ้อเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้ านภาษี ประจาปี ค่าประกันภัย รวมทัง้
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ กรรมสิทธิ์ของรถยนต์นนจะถู
ั ้ กโอนเป็ นของผู้เช่าซื ้อ ก็ตอ่ เมื่อผู้เช่าซื ้อ
ได้ ชาระเงินค่างวดให้ แก่ธนาคารครบถ้ วนตามสัญญา
6. กรุงศรี ทรัค สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก บริ การสินเชื่อรถบรรทุกตังแต่
้ ประเภท 4 ล้ อ
ใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้ อ รถลากจูง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึง ให้ บริ การสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ ในการบรรทุกสินค้ า ให้ บริ การสินเชื่อครอบคลุมทังตั
้ วรถ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบร่ วมกับ ตัวรถ ดาวน์ น้ อ ย ผ่อ นสบาย สูง สุด 60 เดื อ น ให้ บ ริ การที่ โชว์ รูม ตัวแทน
จาหน่ายรถบรรทุกครอบคลุมทัว่ ทุกภาค สะดวก เพราะมีทีมบริการให้ คาปรึกษาสินเชื่อถึงที่
การอานวยความสะดวกในการชาระค่ างวดรถยนต์
ธนาคารได้ อานวยความสะดวกในการชาระค่างวดรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ ไว้ หลาย
ช่องทาง ตามรู ปแบบการใช้ งานที่เหมาะกับการดาเนินชีวิตของลูกค้ าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการรับชาระดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา (เคาน์เตอร์ /ATM/ระบบออนไลน์)
2. หักบัญชีธนาคารอัตโิ นมัติ (Direct Debit)
3. เทสโก้ โลตัส
4. 7-Eleven
5. เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
6. ที่ทาการไปรษณีย์
7. CenPay
การพิจารณาให้ สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
1. คุณสมบัตผิ ้ รู ับบริการ
1.1 บุคคลธรรมดา
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป – 65 ปี
ต้ องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องประกอบอาชีพที่สจุ ริ ตและถูกต้ องตาม
กฎหมาย
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- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการที่มีอาชีพทางานประจาจะต้ องมีอายุการทางาน
ไม่ต่ากว่า 1 ปี ส่วนอาชีพอิสระจะต้ องประกอบอาชีพนันมาแล้
้
วไม่ต่ากว่า 2 ปี
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีถิ่นพานักอาศัยในไทยเป็ นหลักแหล่ง
แน่นอนสามารถตรวจสอบได้
1.2 นิตบิ คุ คล
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องไม่เป็ นนิตบิ คุ คลที่ล้มละลาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่ดาเนินธุรกิจดีมีฐานะ
การเงินมัน่ คง
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ของนิตบิ คุ คลให้ กระทา
การเช่าซื ้อได้
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีภมู ิลาเนา อันได้ แก่ ถิ่นอันเป็ นที่ตงั ้
สานักงานใหญ่หรื อถิ่นอันเป็ นที่ตงที
ั ้ ่ทาการ หรื อถิ่นที่ได้ เลือกเอาเป็ นภูมิลาเนาเฉพาะการตาม
ข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตัง้
2 เอกสารการขอรับบริการ
2.1 บุคคลธรรมดา
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สลิปเงินเดือน หรื อหนังสือรับรองรายได้ ตวั จริงเดือนล่าสุด หรื อสาเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาสมุดคูฝ่ ากหรื อใบแจ้ งยอดบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน(เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
2.2 นิตบิ คุ คล
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง) ของบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล
- Statement ของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
- สาเนาทะเบียนการค้ า (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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- หนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทุกประเภท ทังรถใหม่
้
และรถใช้ แล้ ว สินเชื่อ
รถมือสองจากธนาคารไทยพาณิชย์ คือบริ การสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ ให้ คณ
ุ เป็ นเจ้ าของรถได้
ง่ายๆ รับความคุ้มค่ากับวงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน พร้ อมอัตราดอกเบี ้ยในราคาเบาๆ
ผ่อนยาวสูงสุดถึ ง 72 เดื อน ให้ คุณ สามารถโอนสิท ธิ เช่าซื อ้ ให้ แ ก่บุค คลอื่ น ได้ รวมถึ งรับ ความ
สะดวกสบายของบริการอีกมากมายจากเรา
ผลิตภัณฑ์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ธนาคารมีผลิตภัณ ฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซือ้ อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าด้ วย ได้ แก่
สินเชื่อ My car my cash สินเชื่อสาหรับผู้ที่ใช้ รถยนต์เป็ นหลักทรัพย์ประกัน ให้
คุณรับเงินสดสูงสุดถึง 2 ล้ านบาท และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้ รถยนต์ได้ ตามปกติ โดย
ผ่อนช าระหนี เ้ ป็ นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 72 เดื อน เมื่ อ ผ่อนช าระครบถ้ วนตามเงื่ อนไข
กรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็ นของคุณ ในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้ รับเงินรวดเร็ วภายใน
1 วัน
การอานวยความสะดวกในการชาระค่ างวดรถยนต์
ธนาคารได้ อานวยความสะดวกในการชาระค่างวดรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ ไว้ หลาย
ช่องทาง ตามรู ปแบบการใช้ งานที่เหมาะกับการดาเนินชีวิตของลูกค้ าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการรับชาระดังต่อไปนี ้
1. ชาระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้ บ้าน
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (เคาน์เตอร์ /ATM/ระบบออนไลน์)
3. หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
4. เทสโก้ โลตัส
5. 7-Eleven
6. เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
7. ที่ทาการไปรษณีย์
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การพิจารณาให้ สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
1. คุณสมบัตผิ ้ รู ับบริการ
1.1 บุคคลธรรมดา
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ขึน้ ไป – 60 ปี
(เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี ) ต้ องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องประกอบอาชีพที่สจุ ริ ตและถูกต้ องตาม
กฎหมาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการที่มีอาชีพทางานประจาจะต้ องมีอายุการทางาน
ไม่ต่ากว่า 1 ปี ส่วนอาชีพอิสระจะต้ องประกอบอาชีพนันมาแล้
้
วไม่ต่ากว่า 2 ปี
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีถิ่นพานักอาศัยในไทยเป็ นหลักแหล่ง
แน่นอนสามารถตรวจสอบได้
1.2 นิตบิ คุ คล
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องไม่เป็ นนิตบิ คุ คลที่ล้มละลาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่ดาเนินธุรกิจดีมีฐานะ
การเงินมัน่ คง
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ของนิตบิ คุ คลให้ กระทา
การเช่าซื ้อได้
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีภมู ิลาเนา อันได้ แก่ ถิ่นอันเป็ นที่ตงั ้
สานักงานใหญ่หรื อถิ่นอันเป็ นที่ตงที
ั ้ ่ทาการ หรื อถิ่นที่ได้ เลือกเอาเป็ นภูมิลาเนาเฉพาะการตาม
ข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตัง้
2. เอกสารการขอรับบริการ
2.1 บุคคลธรรมดา
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สลิปเงินเดือน หรื อหนังสือรับรองรายได้ ตวั จริงเดือนล่าสุด หรื อสาเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาสมุดคูฝ่ ากหรื อใบแจ้ งยอดบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน(เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
2.2 นิตบิ คุ คล
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง) ของบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล
- Statement ของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
- สาเนาทะเบียนการค้ า (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทกุ ประเภท ทังรถใหม่
้
และรถเก่า โดยวงเงิน
สินเชื่อรถใหม่จากธนาคารทิสโก้ คือวงเงินสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน สาหรับรถยนต์และรถ
กระบะ และ 75% สาหรับรถบรรทุก พร้ อมอัตราดอกเบี ้ยในราคาเบาๆ ผ่อนยาวสูงสุดถึง 72 เดือน
ส่วนสินเชื่อรถยนต์ใช้ แล้ ว วงเงินสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน สาหรับรถยนต์และรถกระบะ
พร้ อมอัตราดอกเบี ้ยในราคาเบาๆ ผ่อนยาวสูงสุดถึง 60 เดือน
ผลิตภัณฑ์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ธนาคารมีผลิตภัณ ฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซือ้ อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าด้ วย ได้ แก่
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อสาหรับคนมีรถยนต์หรื อรถกระบะที่ต้องการใช้ เงิน
ยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้ าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี ้ เพียงแค่คณ
ุ มีเล่มทะเบียนรถ
ก็สามารถมีเงินสดไว้ ใช้ แถมยังมีรถไว้ ขบั เหมือนเดิม ด้ วยขันตอนที
้
่อนุมตั ิง่าย ไม่ย่งุ ยาก ได้ เงินไว
ไม่ต้องโอนเล่ม วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ระยะเวลาการให้ สินเชื่อสูงสุด
60 เดือน
การอานวยความสะดวกในการชาระค่ างวดรถยนต์
ธนาคารได้ อานวยความสะดวกในการชาระค่างวดรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ ไว้ หลาย
ช่องทาง ตามรู ปแบบการใช้ งานที่เหมาะกับการดาเนินชีวิตของลูกค้ าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการรับชาระดังต่อไปนี ้
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1. ชาระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
2. ชาระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้ อตั โนมัติ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรี
อยุธยา
3. ชาระโดยจ่ายเป็ นเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าจานวน 6 ฉบับขึ ้นไป
4. ชาระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุ งเทพ, ธ.กรุ งศรี อยุธยา, ธ.กรุ งไทย และ
ธ.ก.ส.
5. ชาระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรี อยุธยา และ ธ.กรุงไทย
6. ช าระทางอิ น เตอร์ เน็ ต ธ.กสิ ก รไทย, ธ.กรุ ง เทพ, ธ.กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา และ ธ.
กรุงไทย 7. ชาระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรี อยุธยา
8. ช าระ ณ จุดบริ การเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส , เอ็ม เปย์ ส เตชั่น , ทรู มัน นี่ , เทสโก้
โลตัส
9. ชาระที่ที่ทาการไปรษณีย์ทวั่ ประเทศ
การพิจารณาให้ สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
1. คุณสมบัตผิ ้ รู ับบริการ
1.1 บุคคลธรรมดา
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป – 60 ปี
(เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี ) ต้ องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องประกอบอาชีพที่สจุ ริ ตและถูกต้ องตาม
กฎหมาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการที่มีอาชีพทางานประจาจะต้ องมีอายุการทางาน
ไม่ต่ากว่า 1 ปี ส่วนอาชีพอิสระจะต้ องประกอบอาชีพนันมาแล้
้
วไม่ต่ากว่า 2 ปี
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีถิ่นพานักอาศัยในไทยเป็ นหลักแหล่ง
แน่นอนสามารถตรวจสอบได้
1.2 นิตบิ คุ คล
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องไม่เป็ นนิตบิ คุ คลที่ล้มละลาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่ดาเนินธุรกิจดีมีฐานะ
การเงินมัน่ คง
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- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ของนิตบิ คุ คลให้ กระทา
การเช่าซื ้อได้
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีภมู ิลาเนา อันได้ แก่ ถิ่นอันเป็ นที่ตงั ้
สานักงานใหญ่หรื อถิ่นอันเป็ นที่ตงที
ั ้ ่ทาการ หรื อถิ่นที่ได้ เลือกเอาเป็ นภูมิลาเนาเฉพาะการตาม
ข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตัง้
2. เอกสารการขอรับบริการ
2.1 บุคคลธรรมดา
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สลิปเงินเดือน หรื อหนังสือรับรองรายได้ ตวั จริงเดือนล่าสุด หรื อสาเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาสมุดคูฝ่ ากหรื อใบแจ้ งยอดบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน(เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
2.2 นิตบิ คุ คล
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง) ของบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล
- Statement ของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
- สาเนาทะเบียนการค้ า (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน)
ธนาคารให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ทกุ ประเภท ทังรถใหม่
้
และรถใช้ แล้ ว ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิ งพาณิ ช ย์ ให้ แก่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่
ต้ องการซือ้ รถยนต์มาใช้ งานโดยมีให้ ทางเลือกของสินเชื่อในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึง
รถยนต์ ใช้ แ ล้ ว มากมาย ผู้เช่า ซื อ้ ยัง สามารถจัด เช่าซื อ้ ได้ สูง สุด ถึ ง 84 งวด โดยทั่วไปผู้เช่า ซื อ้
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สามารถเลือกผ่อนชาระเท่ากันทุกเดือนแบบปกติหรื อแบบพิเศษก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผ่อนชาระด้ วย
ค่างวดที่ไม่เท่ากันทุกเดือนตามความเหมาะสมกับอาชีพและรายได้ ของลูกค้ าหรื อค่างวดต่าใน
ช่วงแรกของสัญ ญา (ผลิตกัณ ฑ์ สินเชื่อแบบบอลลูน) นอกจากนีธ้ นาคารยังให้ บริ การด้ านอื่น ๆ
เกี่ ย วกับ รถยนต์ ด้ ว ย เช่ น บริ ก ารด้ า นการขอใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกัน รถยนต์ บริ ก ารด้ า นการท า
ประกันภัย ภาษี รถยนต์ เป็ นต้ น โดยมีให้ บริ การครอบคลุมพื ้นที่ทงในกรุ
ั้
งเทพฯและต่างจังหวัดทัว่
ประเทศ
ธุรกิ จสิ นเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์เป็ นธุรกิจ ที่ธ นาคารมี ความเชี่ ยวชาญและมี การเติบโต
อย่างต่อเนื่องและธนาคารยังคงมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ โดยคานึงถึงสภาพ
ตลาดและภาวการณ์แข่งขันควบคูก่ นั ไปเพื่อให้ สามารถปรับการดาเนินธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยให้ ความสาคัญกับการบริ การที่รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ เน้ นการควบคุมคุณภาพ
ของสินเชื่อให้ อยูใ่ นระดับที่ดี
ผลิตภัณฑ์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ธนาคารมีผลิตภัณ ฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซือ้ อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าด้ วย ได้ แก่ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน (CarQuickCash) หรื อสินเชื่อรถเพื่อเงินสดสาหรับคนมีรถที่
ต้ องการใช้ เงินยามฉุกเฉินหรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเหมาะกับลูกค้ าที่มีรถยนต์เป็ นของตนเองและ
หมดภาระการผ่อนชาระแล้ ว โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) สินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียน
(ผลิตภัณ ฑ์ CarQuickCash) คิดอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่ (Flat Rate) และ 2) สินเชื่อแบบไม่โอน
เล่ ม ทะเบี ย น (ผลิ ต กั ณ ฑ์ CarQuickCash แปะโป้ ง ) คิ ด อั ต ราดอกเบี ย้ แบบลดต้ นลดดอก
(Effective Rate) ซึ่ง เป็ นบริ ก ารใหม่ ข องธนาคาร โดยลูก ค้ า สามารถช าระเงิ น ต้ น คื น มากกว่า
ยอดผ่อนชาระรายเดือนเพื่ อลดภาระดอกเบีย้ ทัง้ ยังเสี ยค่าธรรมเนี ยมถูกกว่าโดยไม่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ สินเชื่ อบุคคล ซึ่งเป็ นสินเชื่ ออเนกประสงค์เพื่ อช่วยเสริ ม
สภาพคล่องให้ แก่ลูกค้ าเช่าซือ้ รถยนต์ที่มีประวัติการผ่อนชาระที่ดี โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่
1. สินเชื่อ Term Loan คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์หรื อบุคคล
คา้ ประกัน ท าสัญ ญา มี ก าหนดการผ่อ นชาระคื น ให้ แก่ธ นาคารเป็ น จ านวนเงิ นแต่ล ะงวดตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. สินเชื่อ Revolving Loan ผู้ขอกู้จะได้ รับวงเงินสินเชื่อพร้ อมบัตรกดเงินสด KK
Cash Card เพื่อเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่ อง ATM Pool โดยมีเงื่อนไขชาระคืนขันต
้ ่าแต่ละงวดตามที่
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ธนาคารกาหนดอีกทังธนาคารมี
้
แผนที่จะขยายการให้ สินเชื่อส่วนบุคคลไปยังกลุ่มลูกค้ าใหม่ของ
ธนาคารด้ วย และธนาคารได้ มีการพิจารณาปรับกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อให้ เหมาะสมกับสภาวะ
ตลาดและกลุ่มเป้าหมายและพร้ อมเพิ่มความรวดเร็ วในการอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ แ ละเพื่ อ รองรับ การขยายช่อ งทางการขายไปยัง ช่อ งทางใหม่ ๆ ในอนาคต และยัง มี
ผลิตภัณฑ์ในด้ านประกันภัย ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ธนาคารมีความมุ่งหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่
ลูกค้ าเพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงหรื อความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ ้นในอนาคต ธนาคารมีบริการให้
คาปรึ กษาและแนะนาลูกค้ าในการวางแผนทางการเงินในฐานะที่ธนาคารเป็ นนายหน้ าประกัน
วินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต โดยร่ วมมื อกับบริ ษัทประกันภัยชัน้ นาที่ มี ฐานะทางการเงิน
แข็งแกร่ง สามารถให้ บริ การลูกค้ าไค้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ธนาคารมีความตัง้ ใจที่จะให้ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของธนาคารครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบต่าง ๆ และตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าแต่ละกลุม่
การอานวยความสะดวกในการชาระค่ างวดรถยนต์
ธนาคารได้ อานวยความสะดวกในการชาระค่างวดรถยนต์และสินเชื่ออื่น ๆ ไว้ หลาย
ช่องทาง ตามรู ปแบบการใช้ งานที่เหมาะกับการดาเนินชีวิตของลูกค้ าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการรับชาระดังต่อไปนี ้
1. เปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร ซึ่งเปิ ดได้ ทงบุ
ั ้ คคลธรรมดาและนิติบุคคล (ยกเว้ นลูกค้ า
สถาบันการเงิน)
2. ช าระเป็ นเงินสด ณ ที่ ทาการไปรษณี ย์ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส หรื อ 7- ELEVEN
เอ็มเปย์สเตชัน่ และเทสโก้ โลตัส ทัว่ ประเทศ
3. ชาระที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุก สาขาทั่ว ประเทศ และหากช าระด้ วยเช็ ค
ธนาคารไม่รับเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ า และรับชาระเฉพาะเช็คในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
4. ช าระผ่ า นเครื่ อ ง ATM ของธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารกสิ ก รไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
5. ชาระโดยการใช้ บริการธนาคารทางโทรศัพท์
6. ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Phone) สาหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 1333
7. ธน าค ารก สิ ก รไท ย (KBANK e-Phone) ส าห รั บ ผู้ ถื อ บั ต ร ATM โท ร.
0-2888-8888
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับผู้ถือบัตร ATM โทร. 0-2777-7777
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9 . ช า ร ะ ผ่ า น ร ะ บ บ Internet ท า ง www.bangkokbank.com /
www.kasikornbank.com / www.scbeasy.com
กระบวนการจัดเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
วิธีการจัดเช่าซื ้อรถยนต์ใหม่
1. ในการจาหน่ายรถยนต์เริ่ มที่ดีลเลอร์ หรื อตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ได้ ทาการ
ขายหรื อจาหน่ายรถยนต์ให้ กบั ผู้ซื ้อ
2. ผู้บริ โภคหรื อผู้ซื ้อรถยนต์จะเป็ นฝ่ ายตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื ้อรถยนต์ โดยมี
ทางเลือกในการชาระเงิน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
2.1 การซื ้อด้ วยวิธีการชาระเงินสด
2.2 การซื ้อด้ วยวิธีการจัดเช่าซื ้อรถยนต์กบั บริษัทหรื อสถาบันการเงินที่
ประกอบธุรกิจให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ ธุรกิจที่ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เหล่านี ้จะถูกแนะนาโดย
ดีลเลอร์ หรื อตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ซงึ่ มีข้อผูกพันด้ านผลตอบแทนต่อกันและกัน โดยวิธีการนี ้
เจ้ าหน้ าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินจะต้ องตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอสินเชื่อเช่าซื ้อ คุณสมบัตขิ องผู้เช่าซื ้อรถยนต์ จานวนเงินดาวน์ อัตราดอกเบี ้ย และจานวนงวด
หรื อระยะเวลาในการผ่อนชาระกับผู้เช่าซื ้อรถยนต์ เมื่อทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์กบั ธนาคาร
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เช่าซื ้อก็จะมีหน้ าที่ผอ่ นชาระค่างวดรถยนต์เป็ นงวด ๆ ตามสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์
แก่ธนาคาร ทังนี
้ ้การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขการจัดเช่าซื ้อจะเป็ นไปตามดุลพินิจและ
กระบวนการของธนาคาร
การพิจารณาให้ สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่
1. คุณสมบัตผิ ้ รู ับบริการ
1.1 บุคคลธรรมดา
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไปต้ องไม่เป็ น
บุคคลวิกลจริ ต ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องประกอบอาชีพที่สจุ ริ ตและถูกต้ องตาม
กฎหมาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการที่มีอาชีพทางานประจาจะต้ องมีอายุการทางาน
ไม่ต่ากว่า 1 ปี ส่วนอาชีพอิสระจะต้ องประกอบอาชีพนันมาแล้
้
วไม่ตากว่า 2 ปี
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีถิ่นพานักอาศัยในไทยเป็ นหลักแหล่ง
แน่นอนสามารถตรวจสอบได้
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1.2 นิตบิ คุ คล
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องไม่เป็ นนิตบิ คุ คลที่ล้มละลาย
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่ดาเนินธุรกิจดีมีฐานะ
การเงินมัน่ คง
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ของนิตบิ คุ คลให้ กระทา
การเช่าซื ้อได้
- ผู้ขอสมัครหรื อขอรับบริการจะต้ องมีภมู ิลาเนา อันได้ แก่ ถิ่นอันเป็ นที่ตงั ้
สานักงานใหญ่หรื อถิ่นอันเป็ นที่ตงที
ั ้ ่ทาการ หรื อถิ่นที่ได้ เลือกเอาเป็ นภูมิลาเนาเฉพาะการตาม
ข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตัง้
2. เอกสารการขอรับบริการ
2.1 บุคคลธรรมดา
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สลิปเงินเดือน หรื อหนังสือรับรองรายได้ ตวั จริงเดือนล่าสุด หรื อสาเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาสมุดคูฝ่ ากหรื อใบแจ้ งยอดบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน(เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
2.2 นิตบิ คุ คล
- บัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการ และทะเบียนบ้ าน ตัวจริงพร้ อมสาเนา
(เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง) ของบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คล
- Statement ของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
- สาเนาทะเบียนการค้ า (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้ค้าประกัน 1 ท่าน
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พรทิพย์ สุวรรณพุม่ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้ าในการเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อและศึกษาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่มีผลต่อลูกค้ าในการเลือกใช้ บริการสินเชื่อของ
ธนาคารพัฒนาวิสกากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ คือลูกค้ า
ที่มาใช้ บริการด้ านสินเชื่อของธนาคาร สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปรี ยบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิตอิ ้ างอิง One-way
ANOVA , LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
(Pearson Product-Moment Correlation) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อลูกค้ าในการเลือกใช้ บริการพบว่าด้ านการแข่งขันทางธุรกิจ อยู่
ในระดับมากที่สดุ รองลงมาเป็ นด้ านนโยบายรัฐบาลและด้ านสภาวะเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อพบว่าด้ านตัวชี ้วัดเครดิตของผู้ใช้ สินเชื่อ
อยูใ่ นระดับมาก และรองลงมาคืออัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม เงื่อนไขในการใช้ สินเชื่อ
กระบวนการใช้ สินเชื่อ การให้ บริการของพนักงาน ช่องทางในการใช้ สินเชื่อ ลักษณะทางกายภาพ
และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นด้ านเงื่อนไขในการใช้
สินเชื่อ อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม ลักษณะทางกายภาพ การตลาด การให้ บริการของ
พนักงานและตัวชี ้วัดของผู้ใช้ สินเชื่อและพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้ อมกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
ภาณุวฒ
ั น์ ชุม่ ชื่น (2555) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า
รุ่นพรี อสุ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี
ขึ ้นไปที่สนใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรี อสุ ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการวิจยั พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ
สถานภาพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรี อสุ ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า
รุ่นพรี อสุ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และปัจจัยด้ านส่วนประสมทาง
การตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า
รุ่นพรี อสุ ด้ านงบประมาณสาหรับซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรี อสุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่าและมีทิศทางตรงข้ าม ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่ายและการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่นพรี อสุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดย
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้ างต่าและมีทิศทางเดียวกัน
คณาพจน์ ชัยรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ใช้ บริการจานวน 400 คน โดยค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ได้ แก่ ค่าความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test และไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่
เหตุผลในการใช้ บริ การเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยต่า ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากการชักชวนของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน โดยรวมผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญในระดับมากเรี ยงตามลาดับคือ ด้ านบุคลากร ด้ านราคา ด้ าน
กระบวนการให้ บริการ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจาหน่าย ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ยกเว้ นด้ านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านปัจจัยส่วน
บุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน)ในเขตภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กิตติ จันทรานิเวศน์ (2551) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์มือสองกับธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และส่วนประสมการตลาดบริ การ ซึงกลุม่ ตัวอย่างคือลูกค้ า
ที่มาใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ สถิติคา่ ที ค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าผู้ใช้ บริ การมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านช่องทางจาหน่ายมากที่สดุ ในระดับเห็นด้ วยและ
ปัจจัยด้ านราคาน้ อยที่สดุ ในระดับเห็นด้ วย ผลการทดสอบสมมติฐานด้ านความแตกต่างพบว่า
เพศชายมีพฤติกรรมการตัดสินใจด้ านวงเงินสินเชื่อที่ต้องการสูงกว่าเพศหญิง ส่วนอายุ สถานภาพ
สมรส และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการด้ านวงเงินสินเชื่อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ ด้ านระยะเวลาที่ต้องการจัด
เช่าซื ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานด้ านความสัมพันธ์พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดบริการด้ านราคา ด้ านช่องทางจาหน่าย ด้ านขันตอนปฏิ
้
บตั งิ านและด้ าน
บุคลากรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจด้ านวงเงินสินเชื่อที่ต้องการในระดับต่าและใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยทางการตลาดบริการด้ าน
ผลิตภัณฑ์และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจด้ านวงเงินสินเชื่อที่
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ต้ องการในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนปัจจัย
ทางการตลาดบริการด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจด้ านระยะเวลาที่
ต้ องการจัดเช่าซื ้อในระดับต่าและในทิศทางตรงกันข้ ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ปัจจัยทางการตลาดบริการด้ านราคามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจด้ านจานวนครัง้ ที่
เคยทาสัญญาเช่าซื ้อในระดับต่าและในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
แครี ยา ภู่พฒ
ั น์ (2551) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์
โตโยต้ า นิว วิออส ของผู้บริ โภคในเขต กรุงเทพมหานคร การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมาย เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้ า นิว วิออส ของผู้บริ โภคในเขต กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริโภค ในเขตที่ใช้ รถยนต์ โตโยต้ า นิว วิออส จานวน 385 คน
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าผู้บริ โภคที่มีอายุสถานภาพ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อ
รถยนต์โตโยต้ า นิว วิออส ในด้ านโอกาสที่ จะแนะนาหรื อ บอกต่อบุคคลอื่น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์โตโยต้ า นิว วิออส ของผู้บริโภคในด้ าน
โอกาสที่ จะแนะนาหรื อบอกต่อบุคคลอื่นและด้ านความพึงพอใจโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีระดับความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้ างต่า
โซเฟี ย แวหะมะ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อรถยนต์
มือสองของผู้บริโภคในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา โดยศึกษาปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริโภคที่ตดั สินใจซื ้อ
รถยนต์มือสองซึง่ พิจารณา จากประเภทรถยนต์ ได้ แก่ ประเภทรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จานวนทังสิ
้ ้น 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม ประกอบ
ด้ วยค าถามปลายปิ ด และมาตราส่วนประเมินค่า โดยสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ การทดสอบค่าไค-สแควร์ ผลการวิจยั พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ราคารถยนต์มือสอง อัตรา
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การผ่อนชาระ และระยะเวลาการให้ สินเชื่อมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
0.05 กับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ศรุต อรุณสมสุข (2558) ศึกษาเรื่ องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจใช้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือผู้ใช้ บริการจานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการวิจยั พบว่าผู้บริโภคมีความเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับดี การตัดสินใจใช้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ธนาคารธนชาต ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผู้บริโภคที่มีอาชีพและรายได้ แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การตัดสินใจใช้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ธนาคารธนชาตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้ านกระบวนการบริการและด้ านบุคลากรทางการบริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจ
ใช้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ธนาคารธนชาต โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่าในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อุกฤษ อุทยั วัฒนา (2557) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื ้อรถยนต์มือสองของลูกค้ า
เต้ นท์รถพัฒนสรณ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี การศึกษางานนิพนธ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื ้อรถยนต์มือสอง ของลูกค้ าเต้ นรถพัฒนสรณ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจรถยนต์มือสองของ
ลูกค้ าเต้ นรถพัฒนสรณ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี รวมทังศึ
้ กษาศึกษาข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่สนใจ ซื ้อรถยนต์ใช้ แล้ วมือสองของเต้ นท์รถพัฒนสรณ์
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 80 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าความถี่(Frequency)ร้ อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์มือสองของลูกค้ าเต้ นท์รถ
พัฒนสรณ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2557 พบว่า วิธีการชาระเงินเมื่อซื ้อรถยนต์นงั่ ส่วน
บุคคลส่วนใหญ่ เป็ นการเช่าซื ้อ ปัจจัยที่ทาให้ ตดั สินใจซื ้อรถยนต์สว่ นใหญ่มาจากการที่มีดอกเบี ้ย
ต่า มีเหตุผลในการซื ้อรถยนต์สว่ นที่นงั่ มากที่สดุ ส่วนใหญ่ซื ้อเพื่อใช้ ในการเดินทางไปทางาน หรื อ
ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ขนาดซีซีของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลที่ต้องการซื ้อส่วนใหญ่มีขนาด 15002000 ซีซี ยี่ห้อรถยนต์สว่ นบุคคลที่ต้องการซื ้อส่วนใหญ่เป็ นยี่ห้อโตโยต้ า ส่วนใหญ่ได้ รับข้ อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับรถยนต์มาจากคาแนะนาจากประสบการณ์ของผู้เคยใช้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริการหลังการขาย ส่วนใหญ่เห็นว่าศูนย์บริการ บริ การดีรวดเร็ว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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ทัง้ 7 ด้ าน มีผลต่อการตัดสินใจระดับมาก ทุกปัจจัย โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้ อย ได้ ดงั นี ้
ด้ านกระบวนการให้ บริการ ด้ านพนักงาน ผู้ให้ บริการ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านราคา และ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
สุรัสดา มีด้วง (2558) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคาร ออมสิน สานักราชดาเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งานวิจยั ครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยทางจิตวิทยา 2) ศึกษาระดับความสาคัญ
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3) เปรี ยบเทียบระดับการตัดสินใจ เลือกใช้ บริ การสินเชื่อที่อยู่
อาศัย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยโดยใช้ ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยมี เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม เก็บข้ อมูลจากลูกค้ าของธนาคารออมสินที่มาใช้ บริการ สินเชื่อที่อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้ แก่ การทดสอบค่าที วิเคราะห์
ความแปรปรวน ทดสอบรายคูด่ ้ วยวิธี LSDและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษาพบว่า
1) ระดับความสาคัญของปัจจัยทางจิตยาโดยรวมและรายด้ านอยูใ่ น ระดับมาก เรี ยงจากมากไป
น้ อย ได้ แก่แรงจูงใจ ด้ านการรับรู้ ด้ านการเรี ยนรู้ และด้ านทัศนคติ ตามลาดับ 2) ระดับ
ความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงจาก
มากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ ให้ บริการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านทาเลที่ตงและช่
ั้
องทางการจัด
จาหน่าย ตามลาดับ 3) อายุและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย 4) ปัจจัยทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
เรี ยง จากมากไปน้ อย ได้ แก่ ทัศนคติ การรับรู้และแรงจูงใจ ตามลาดับ 5) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยเรี ยงจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ าน
ราคา ด้ าน กระบวนการให้ บริการ ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ
ตามลาดับ
วันเฉลิม เขตชัยคุปต์ (2559) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สินเชื่อ
รถยนต์กบั ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์สว่ นที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาปรับปรุง ในการให้ บริการสินเชื่อรถยนต์และศึกษาว่าปัจจัยใดที่สง่ ผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้ บริ การสินเชื่อ รถยนต์กบั ธนาคารธนชาตและสถาบันการเงินผู้ให้ บริการราย
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อื่น ๆ โดยมีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7P) และปัจจัยควบคุมอื่น ๆ ได้ แก่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
รายจ่ายภาระหนี ้และการเป็ นพันธมิตรกับดีลเลอร์ จาหน่ายรถยนต์ มาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทธ์การตลาดในการให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ให้
ได้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่ ทาการศึกษา คือ ผู้ที่เคยใช้ บริ การเช่าซื ้อ
เชื่อรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนัน้ าข้ อมูลที่ได้ มาประมวลผลเพื่อให้ ทราบถึงปั จจัย และ
พฤติกรรมในด้ านต่าง ๆ และวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นว่าปัจจัยที่ต้องการศึกษาตัวใดที่สง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ บริการสินเชื่อรถยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจาก กลุม่ ตัวอย่าง ของผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้ วิเคราะห์จานวน 400 คน พบว่า
ผู้ใช้ สินเชื่อกับธนาคารธนชาตจานวน 127 คน และผู้ใช้ สินเชื่อกับสถาบันอื่น ๆ จานวน 273 คน มี
ลักษณะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้ น ในส่วนของเพศและรายได้ ที่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
บริการสินเชื่อกับธนาคารธนชาตเป็ นเพศหญิง และมีรายได้ สว่ นใหญ่อยูท่ ี่ระดับ 15,001-25,000
บาท ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการสินเชื่อกับ สถาบันอื่น ๆ จะเป็ นเพศชายและมีรายได้ สว่ น
ใหญ่อยูท่ ี่ระดับ 25,001-35,000 บาท ในด้ านลักษณะ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสินเชื่อเพื่อการ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริการสินเชื่อกับธนาคารธนชาต
และสถาบันอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะเลือกเช่าซื ้อ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ าและโตโยต้ าสูงที่สดุ เป็ น 2
อันดับแรก ซึง่ สอดคล้ องกับปริมาณยอดขายรถยนต์ ภายในประเทศไทย ที่รถยนต์ทงั ้ 2 แบรนด์มี
ยอดขายสูงสุดตลอดช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ในด้ านราคา รถยนต์ส่วนใหญ่ มีราคาอยูท่ ี่ 500,001750,000 บาท ขณะที่บคุ คลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การ เช่าซื ้อรถยนต์ คือ พนักงานขาย
โดยเฉพาะในส่วนของธนาคารธนชาตซึง่ สูงเกิน 50% น่าจะเกิดจาก ปัจจัยด้ านต่าง ๆ เช่น การเป็ น
พันธมิตรกับแบรนด์รถยนต์ เช่น แบรนด์รถยนต์ฟอร์ ด เป็ นต้ น ด้ านสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการเช่าซื ้อรถยนต์คือ โทรทัศน์ รองลงมา คือ อินเตอร์ เน็ต ด้ านการเลือกใช้ บริการ พบว่า เงิน
ดาวน์โดยส่วนใหญ่ในการเลือกใช้ บริการเช่าซื ้อรถยนต์คือ 20% รองลงมาอยูท่ ี่ 15% ในขณะที่เงิน
ดาวน์ 10% หรื อน้ อยกว่ามีปริมาณน้ อยสุดสืบเนื่องจากปั ญหา NPL ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
จึงทาให้ สถาบันต่าง ๆ มีความเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ ้น
จากแนวคิดข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสรุปหลักการและทฤษฎีเพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวคิด
เชิงบูรณาการและสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั สาหรับการศึกษาในเรื่ อง การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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แนวคิดด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ อ้างอิงแนวความคิ ดของ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2539, น. 57) ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับลักษณะ ประชากรศาสตร์ โดยมีการจาแนก เพศ อายุ
อาชี พ รายได้ ต่อเดื อน และสถานภาพ ซึ่งเป็ น เกณฑ์ ที่มักใช้ ในการแบ่งตามลัก ษณะทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือแบบสอบถาม ด้ านลักษณะข้ อมูล
ส่วนบุคคล
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ผู้วิจยั ได้ อ้างอิงแนวความคิดของ อินทิรา
ศุขสวัส ดิ ณ อยุธ ยา (2554, น. 27-32) ซึ่งได้ กล่าวเกี่ ยวกับ องค์ป ระกอบของส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) บุ ค ลากร (People) กระบวนการให้ บริ ก าร (Process) ลั ก ษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการออกแบบงานวิ จั ย สร้ างเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถาม
แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผู้วิจยั ได้ อ้างอิงแนวความคิดของคอตเลอร์ อดุลย์
จาตุรงคกุล (2546) ซึ่ง มี ก ารจ าแนกขัน้ ตอนการตัดสิ น ใจของผู้บ ริ โภค 5 ขัน้ ตอน คือ การรั บ รู้
ปั ญหาหรื อความจาเป็ น การแสวงหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรม
ภายหลัง การซื อ้ โดยได้ นาขัน้ ตอนต่าง ๆ มาสร้ างเป็ น เครื่ องมื อในการตอบแบบสอบถาม จาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ นามาเป็ นแนวทางในการวิจยั ครัง้ นี ้
ศรุ ต อรุ ณ สมสุข (2558) จากงานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาแนวความคิดในเรื่ อง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน) ของผู้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มาปรับ ใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม และนาความรู้ที่ได้ มาตังเป็
้ นแบบกรอบแนวความคิด อาทิเช่น เพศ อาชีพ รายได้ ตอ่
เดือน และสถานภาพ
กิ ต ติ จัน ทรานิเวศน์ (2551) จากงานวิจัย นี ้ ผู้วิจัยได้ น าแนวความคิดในเรื่ อ ง
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ มื อ สองกั บ ธนาคาร
เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครมาเป็ นแนวความคิดทางด้ านส่วนประสมทาง
การตลาด และนาความรู้มาปรับเป็ นกรอบแนวความคิดได้
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คณาพจน์ ชัยรัตน์ (2554) จากงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวความคิดในเรื่ องปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ รถยนต์ นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของธนาคารทิ ส โก้ จ ากั ด
(มหาชน) ในเขตภาคใต้ โดยนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างกระบวนการตัดสินทัง้ 5 ขันตอน
้
ได้ แก่
การรับรู้ ปัญหา การค้ นหาข้ อมูล การประเมิน ผล การตัดสินใจซื ้อ และความรู้ สึกภายหลังการซือ้
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม

60

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ตามลาดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แ ก่ ลูกค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ การด้ านสิน เชื่ อเช่าซื อ้
รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงจากรายงานประจาปี : จานวนผู้เข้ า
มาใช้ บริ การด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย จานวน 1,210,000
คน (ธนาคารเกียรตินาคิน, 2560)
ตาราง 3 จานวนผู้ใช้ บริการด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ธนาคาร
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนผู้ใช้ บริการ
380,000
350,000
200,000
150,000
130,000
1,210,000

ที่มา : รายงานประจาปี ธนาคารเกียรตินาคิน (2560)
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ลูก ค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารด้ านสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย เนื่องจากทราบจานวนประชากรจึงทาการกาหนด
ขนาดตัวอย่างโดยวิธีคานวณด้ วยสูตรของ (Taro Yamane, 1970) โดยมีการกาหนดให้ ค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
N

โดยที่

n

เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
แทนค่าในสูตรได้ ดงั นี ้
n

=

n

=

=

1+N𝑒 2

N
1+N𝑒 2
1,210,000
1+1,210,000(0.05)2

n
=
399.99 คน
จากการคานวณได้ ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ หมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การสุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ เลื อ ก
เก็บข้ อมูลกับกลุ่ม ตัวอย่าง ลูกค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บริ การด้ านสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ประกอบด้ วย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวน
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจยั จะทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว โดยแบ่งโควตากลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละธนาคารพาณิชย์ ด้ วยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ดังนี ้
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ตาราง 4 กลุม่ ตัวอย่างแต่ละธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ธนาคาร
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนกลุม่ ตัวอย่างแบบโควตา (n)
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
400 ชุด

ขันที
้ ่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม ตามจานวนสัดส่วนที่กาหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionaire) โดยสร้ างขึ ้นจาก
การรวบรวมข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องแล้ วนามาประยุกต์เป็ นคาถามใน
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามข้ อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ จานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่มีคาตอบให้ เลือกตอบ
หลายคาตอบ (Multiple Choice Questions) โดยให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียวแต่ละข้ อคาถามใช้
ระดับดังนี ้
1. เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) โดย
แบบสอบถามให้ สามารถเลือกได้ 2 คาตอบ ดังนี ้
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
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2. อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) โดย
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด
2.1 21-30 ปี
2.2 31-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 อายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะข้ อคาถามที่มีให้ เลือกหลาย
คาตอบ (Multiple choice questions) และใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
scale) ได้ แก่
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
3.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
4. อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้ วยคาถามที่มีให้ เลือกหลาย
คาตอบ (Multiple choice questions) และใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
scale) ได้ แก่
4.1 ข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.2 พนักงานบริษัทเอกชน
4.3 ธุรกิจส่วนตัว
4.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะข้ อคาถามที่มีให้ เลือกหลายคาตอบ
(Multiple choice questions ) และใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale โดย
กาหนดช่วงรายได้ ดังนี ้
5.1 น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
5.2 15,001 – 25,000
บาท
5.3 25,001 – 35,000 บาท
5.4 35,001 – 45,000 บาท
5.5 45,001 บาทขึ ้นไป
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ตอ่
กระบวนตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ า โดยเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดแบ่งออกเป็ น 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านกระบวนการ ด้ านบุคลากร และด้ านลักษณะทาง
กายภาพ รวม 26 ข้ อ ซึง่ วัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มีจานวน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การกาหนดคะแนนดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่อรวบรวมข้ อมูลและแจกแจงความถี่แล้ วจะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุม่
ประชากรมาพิจารณาความถี่ กลุม่ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคานวณ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
(2558, น. 29) โดยคานวณได้ ดงั นี ้
ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5-1
5

= 0.80

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี ้
4.21 – 5.00 หมายถึ ง มี ระดับ ความคิด เห็ น ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
3.41 – 4.20 หมายถึ ง มี ระดับ ความคิด เห็ น ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับเห็นด้ วย
2.61 – 3.40 หมายถึ ง มี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ
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1.81 – 2.60 หมายถึ ง มี ระดับ ความคิด เห็ น ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับไม่เห็นด้ วย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับ
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยมี
คาถามรวม 15 ข้ อ ซึง่ วัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มีจานวน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การกาหนดคะแนนดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่อรวบรวมข้ อมูลและแจกแจงความถี่แล้ วจะใช้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร
มาพิจารณาความถี่ กลุ่มผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคานวณ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
โดยคานวณได้ ดงั นี ้
ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5-1
5

= 0.80

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี ้
4.21 – 5.00
มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60

มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย
มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วย
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1.00 – 1.80

มี ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ การตัด สิ น ใจอยู่ในระดับ ไม่ เห็ น ด้ ว ย

อย่างยิ่ง
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึก ษาข้ อ มูล จากหนัง สื อ วารสารวิช าการ บทความ แนวคิ ด ทางทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางกาหนดขอบเขตตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาและการสร้ าง
แบบสอบถามของงานวิจยั
2. รวบรวมข้ อ มู ล และเนื อ้ หาต่า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ กรอบแนวคิ ด และขอบเขต
แบบสอบถามโดยนาทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างแบบสอบถามให้ ตรงตามความ
มุง่ หมายของงานวิจยั
3. น าข้ อ มูล เนื อ้ หาทัง้ หมดที่ ได้ จัด ท าของบทที่ 1-3 และแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
แบบสอบถามให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน ก่อนนาไปทดลองใช้
4. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความ
ตรงต่อเนื ้อหา และความสมบูรณ์ของเครื่ องมือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดียิ่งขึ ้น
5. น าแบ บ สอบ ถาม ที่ ป รั บ ป รุ ง แก้ ไขแล้ วไป ทดลองใช้ (Try Out) โดยน า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นนไปทดลองใช้
ั้
กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ที่ 95% โดยวิ ธี ห าค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ วิ ธี ค านวณ
ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient ) ซึ่ง ค่าแอลฟาที่ ได้ แสดงถึง ค่าความเชื่ อมั่น (r)
ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ซึ่งมีค่าใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง โดย
กาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ต้องไม่ต่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 34-36)
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ในแต่ละด้ านได้ คา่ มีคา่ ดังนี ้
ด้ านผลิตภัณฑ์
มีคา่ เท่ากับ
0.883
ด้ านราคา
มีคา่ เท่ากับ
0.880
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีคา่ เท่ากับ
0.804
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
มีคา่ เท่ากับ
0.810
ด้ านกระบวนการ
มีคา่ เท่ากับ
0.908
ด้ านบุคลากร
มีคา่ เท่ากับ
0.743
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
มีคา่ เท่ากับ
0.783
ขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหา
มีคา่ เท่ากับ
0.839
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ขันตอนด้
้
านการค้ นหาข้ อมูล
มีคา่ เท่ากับ
0.897
ขันตอนด้
้
านการประเมินทางเลือก
มีคา่ เท่ากับ
0.915
ขันตอนด้
้
านการตัดสินใจ
มีคา่ เท่ากับ
0.821
ขันตอนด้
้
านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
มีคา่ เท่ากับ
0.795
6. จัดทานาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ วนาไปเก็บรบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั
ต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่ม ตั วอย่าง
ซึง่ เป็ นข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ า และ
รวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิทยานิพนธ์ และข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
4. การจัดกระทาข้ อมูลวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูลในงานวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ทาการตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว มาลงรหัส
ตามที่กาหนดไว้ เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
3. การประมวลผล (Processing) นาแบบสอบถามที่ลงรหัสเรี ยบร้ อย มาบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อคานวณค่าทางสถิติ
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นการอธิบาย
ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 หาค่าร้ อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) สาหรับ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ด้ านลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้ อ 1 - ข้ อ 5
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1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สาหรับ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ข้ อ 1–31
ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ข้ อ 1–13
2. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential)
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้ใช้ บริการเช่าซื ้อรถยนต์ที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์แตกต่างกัน สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ดังนี ้
1. เพศแตกต่างกัน สถิตทิ ี่ใช้ คือ Independent Simple t – test
2. อายุแตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน อาชีพแตกต่างกัน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน สถิตทิ ี่ใช้ คือ One - way Anova
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้ บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ โดยสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบ คือ สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficeint) ในการ
ทดสอบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ วย
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) เป็ น การเปรี ย บเที ย บความถี่ หรื อ จ านวนที่
ต้ องการกับความถี่หรื อ จานวนทังหมดที
้
่เทียบเป็ น ร้ อยละ 100 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 36)
โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
𝑓

P = × 100
𝑛
เมื่อ P
แทน ค่าร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
f
แทน ความถี่ของคะแนน
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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1.2 ค่า เฉลี่ ย (Mean) คื อ ค่า คะแนนตัว หนึ่ ง ซึ่ง เกิ ด จากการเอาค่า คะแนนทุก ตัว
มารวมกันแล้ วหารด้ วยจานวนของคะแนนทังหมดเพื
้
่อต้ องการทราบค่าเฉลี่ยของตัวแปร (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2558, 39) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้

เมื่อ

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑𝑥
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรื อ S.D.) เพื่อต้ องการทราบ
การกระจายของข้ อมูลของตัวแปรเมื่อเทียบกับตัวกลางเลขคณิต (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 38)
โดยใช้ สตู รดังนี ้

เมื่อ

S
n

แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง

1.4 สถิ ติที่ ใช้ ท ดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม การหาความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ วดั ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) โดยใช้
สูตรดังนี ้

Cronbach’s Alpha =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
kcovariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(k−1)covariance
variance

เมื่อ Cronbach’s Alpha แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่
K
แทน จานวนคาถาม
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่ วมระหว่างคาถาม
covariance
ต่างๆ
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
variance

2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อ
กัน โดยใช้ t-test แบบ Independent (Independent t-test) เพื่ อ ใช้ ท ดสอบสมมติฐ าน ตอนที่ 2
ด้ านเพศ สถานภาพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมและอาชีพ โดยใช้ สูตรดังนี ้
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 178)
2.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน s21 = s22
𝑡=

𝑥̅ 1 −𝑥̅ 2
2
(𝑛 −1)𝑆2
1 +(𝑛2 −1)𝑆2 ( 1 + 1 )
√ 1
𝑛 +𝑛 −2
𝑛
𝑛
1

2

2

2

โดยที่ df = n1+ n2 -2
เมื่อ t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
X 1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
X 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
S 21 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
S 22 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
2.1.2 กรณีที่คา่ ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน s21 ≠ s22
𝑡=

𝑥̅ 1 −𝑥̅ 2
2

2

𝑆
𝑆
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2

สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ t มีชนแห่
ั ้ งความอิสระ = df
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𝑑𝑓 =

2
𝑆2
𝑆2
1
2
(𝑛 +𝑛 )
1
2
2
2
𝑆2
𝑆2
(𝑛1 )
(𝑛2 )
1
2
+
𝑛1 −1 𝑛2 −1

เมื่อ t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
X1
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
X2
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
s 21
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
s 22
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของตัวแปรอิสระที่มีตงแต่
ั ้ 2 กลุ่มขึ ้น
ไป โดยใช้ สูต รการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance: One
Way ANOVA) เพื่อใช้ ทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ ยวกับ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช้ สตู ร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 224)
F=

𝑀𝑆(𝑏)
𝑀𝑆(𝑊)

เมื่อ F แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MS w แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
โดยก าหนดค่าความอิส ระ (Degree of Freedom : DF) ระหว่างกลุ่ม คือ k-1
ภายในกลุม่ n-k และรวมทังกลุ
้ ม่ คือ n-1
กรณี ผ ลการทดสอบมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ จะทาการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้
สูตรวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยประชากร กัลยา วานิ ช ย์
บัญชา (2558, น. 333)
1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−𝛼/ 2;𝑛−𝑘 √𝑀𝑆𝐸 [ +
โดยที่ ni ≠ nj

]
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r=n–k
เมื่อ LSD แทน ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ i
และ j T1-α / 2 ; n-k แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาการแจกแจงที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และชันของ
้
ความเป็ นอิสระภายในกลุม่
MSE
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSW)
k
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
n
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ j
α
แทน ค่าความเชื่อมัน่
กรณี ค่า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม ไม่ เท่ า กัน ใช้ ค่า Brown-forsythe (β)
(Hartung. 2001: 300) ใช้ สตู รนี ้
β=

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)
𝑛

โดย MS(W)= ∑𝑘𝑖=1(1 − 𝑖 )𝑆𝑖2
𝑁

เมื่อ

β
แทน
MS(B) แทน
MS(W) แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาในBrown-forsythe
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่ า ค ว า ม แ ป รป รวน ภ า ย ใน ก ลุ่ ม ส า ห รั บ ส ถิ ติ

Brown-forsythe
k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ni
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร
Si2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
และเมื่อพบค่าความแปรปรวนของตัวแปรต้ นไม่เท่ากันอย่างน้ อย 1 กลุ่ม จะทา
การตรวจสอบความแปรปรวนเป็ นรายคู่ โดยใช้ สตู รตามวิธี Dunnett T3 คานวณโดยใช้ สตู รดังนี ้
𝑞𝑑

̅̅̅̅
𝑑
𝐷
เมื่อ

̅̅̅̅
𝑑
𝐷

แทน

=

√2(𝑀𝑆 𝑆 )
𝐴

√𝑛

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาใน Dunnett T3

73
qD

แทน

𝑀𝑆 S แทน

ค่าตาราง Critical values of the Dunnett test
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่

A

n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
2 .3 ส ถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง ง่ า ย ( Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ใช้ ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน โดยที่แต่ละตัวมีระดับ
การวัดข้ อมูลในระดับอันตรภาค (Interval scale) ขึ ้นไป เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สตู รดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, น. 416)
rxy 

เมื่อ

n xy  ( x)( y)

[n x 2  ( ( x) 2 ][n y 2  ( y) 2 ]

rxy

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

x

แทน ผลรวมของคะแนน x

 y แทน ผลรวมของคะแนน y
 X แทน ผลรวมของคะแนนชุด x แต่ละตัวยกกาลังสอง
 y แทน ผลรวมของคะแนนชุด y แต่ละตัวยกกาลังสอง
2

2

 xy แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีคา่ ระหว่าง -1 < r < 1 และความหมายของค่า r
คือ
1 .ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม คือ ถ้ า x
เพิ่ม y จะลด แต่ถ้า x ลด y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้ า x
เพิ่ม y จะเพิ่ม แต่ถ้า x ลด y จะลด
3. ถ้ า r มีคา่ เข้ าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้ า r มีค่าเข้ าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
และมีความสัมพันธ์กนั มาก
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5. ถ้ า r มีคา่ เท่ากับ 0 หมายถึง x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ตาราง 5 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

ระดับความสัมพันธ์

0.91-1.00
0.71-0.90
0.31-0.70
0.01-0.30
0.00

มีคา่ สัมพันธ์สงู มาก
มีคา่ สัมพันธ์สงู
มีคา่ สัมพันธ์ปานกลาง
มีคา่ สัมพันธ์ต่า
ไม่มีความสัมพันธ์

ที่มา: ชูศรี วงศ์รัตนะ.เทคนิคการใช้ สถิตเิ พื่อการวิจยั .(2541 : 324)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
รูปแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจยั เรื่ องการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์ตา่ ง ๆที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการศึกษาครัง้ นี ้ กลุม่ วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้
N
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง (Sample size)
S.D.
Sig.(2-tailed)
𝐻0
𝐻1
*
**
T
df
SS
MS

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง
ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ T-test
ชันขององศาอิ
้
สระ (Degree of freedom)
ผลรวมคะแนนยกกาลังสอง (Sum of square)
ค่ า เฉลี่ ย ของผลรวมคะแนนยกก าลัง สอง (Mean of

square)
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ Anova (F-test)
r
แทน ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล กลุม่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 4
ส่วน ตามลาดับดังนี ้
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่ วนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ ข อง
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยนาเสนอในรูปแบบของจานวนและค่าร้ อยละ
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตาราง 6 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้ อยละของผู้ใช้ บริการจาแนกตามเพศ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

ชาย

263

65.8

หญิง

137

34.3

400

100.0

เพศ

รวม

จากตาราง 6 แสดงจ านวนและร้ อยละของข้ อ มูล ด้ า นประชากรศาสตร์ ข อง
ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ ใช้ เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ างในการศึก ษาครั ง้ นี ้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศพบว่า
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมีจานวน 263 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.8 และเพศหญิ งมีจานวน
137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 ตามลาดับ
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ตาราง 7 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้ อยละของผู้ใช้ บริการจาแนกตามเพศจาแนกตามอายุ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป
รวม

117
206
46
31
400

29.3
51.5
11.5
7.8
100.0

อายุ

จากตาราง 7 แสดงจ านวนและร้ อยละของข้ อ มู ล ด้ า นประชากรศาสตร์ ข อง
ผู้ใช้ บริการจาแนกตามอายุ พบว่าผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 51.5 รองลงมาคืออายุ 21-30 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 อายุ 41-50 ปี จานวน
46 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 11.5 และอายุม ากกว่า 50 ปี ขึน้ ไป จ านวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 7.8
ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้ อยละของผู้ใช้ บริการจาแนกตามเพศจาแนกตาม
สถานภาพ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

โสด
สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
รวม

180
182
38
400

45.0
45.5
9.5
100.0

สถานภาพ

จากตาราง 8 แสดงจ านวนและร้ อยละของข้ อ มูล ด้ า นประชากรศาสตร์ ข อง
ผู้ใช้ บริการจาแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส/อยูด่ ้ วยกันจานวน
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182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 รองลงมาคือสถานภาพ โสด จานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.0
และสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.5 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้ อยละของผู้ใช้ บริการจาแนกตามเพศจาแนกตามอาชีพ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

78
242
80
400

19.5
60.5
20.0
100.0

อาชีพ

จากตาราง 9 แสดงจ านวนและร้ อยละของข้ อ มู ล ด้ า นประชากรศาสตร์ ข อง
ผู้ใช้ บริการจาแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนจานวน 242
คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 รองลงมาคืออาชีพ ธุรกิจส่วนตัวจานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 และ
อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.5 ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้ อยละของผู้ใช้ บริการจาแนกตามเพศจาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านประชากรศาสตร์
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15000 บาท
15001-25000 บาท
25001-35000 บาท
35001-45000 บาท
45001 บาท ขึ ้นไป
รวม

จานวนคน

ร้ อยละ

17
68
137
93
85
400

4.3
17.0
34.3
23.3
21.3
100.0
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จากตาราง 10 แสดงจ านวนและร้ อยละของข้ อมูล ด้ านประชากรศาสตร์ ของ
ผู้ใช้ บริ การจ าแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มี รายได้ 25001-35000
บาท จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 รองลงมาคือรายได้ 35001-45000 บาทจานวน 93 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 23.3 รายได้ 45001 บาท จ านวน 85 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 21.3 รายได้ 1500125000 บาท จ านวน 68 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 17.0 และรายได้ ต่ า กว่า หรื อ เท่ า กั บ 15000 บาท
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.3 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริ การวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ ย(Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน
400 คน ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านผลิตภัณฑ์
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ธนาคารมีประเภทสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่หลากหลาย
2. สัดส่วนหลักประกันกับวงเงินสินเชื่อเช่าซื ้อมีความเหมาะสม
3. ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

4.75
4.91
4.61
4.76

S.D.

ความสาคัญ

0.442
0.295
0.603
0.447

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า
ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ได้ แก่ สัดส่วนหลักประกันกับวงเงินสินเชื่อเช่าซื ้อมี
ความเหมาะสม , ธนาคารมีประเภทสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่หลากหลาย , ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ
ของธนาคาร โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.91, 4.75 และ 4.61 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านราคา
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านราคา
1. กาหนดอัตราดอกเบี ้ยในระดับที่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้
2. อัตราดอกเบี ้ยปรับ กรณีผิดนัดชาระมีความยืดหยุน่
3. กรณี ปิ ดบัญ ชี ก่ อ นครบก าหนดสัญ ญา ลู ก ค้ าได้ รั บ ส่ ว นลด
ดอกเบี ้ย
ด้ านราคาโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ

4.82
4.85

0.460
0.420

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.89
4.85

0.357
0.412

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้ านราคา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ใช้ บริ การให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนดสัญญา ลูกค้ าได้ รับส่วนลด
ดอกเบี ้ย , อัตราดอกเบี ้ยปรับ กรณี ผิดนัดชาระมีความยืดหยุ่น , กาหนดอัตราดอกเบี ้ยในระดับที่
แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.89 , 4.85 และ 4.82 ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. ธนาคารมีช่องทางการชาระเงินค่างวดที่สะดวก เช่น 7-11 เคาร์
เตอร์ เซอร์ วิส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. ธนาคารมี การให้ บริ การแบบออนไลน์ สามารถใช้ บริ การและดู
ข้ อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
3. สามารถชาระค่างวดผ่าน Application บนมือถือได้
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ

4.81

0.447

มากที่สดุ

4.76
4.70
4.75

0.470
0.580
0.499

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เมื่อพิจารณา
รายข้ อพบว่า ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ธนาคารมีชอ่ งทางการชาระเงิน
ค่างวดที่สะดวก เช่น 7-11 เคาร์ เตอร์ เซอร์ วิส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม , ธนาคารมีการให้ บริ การ
แบบออนไลน์ ส ามารถใช้ บริ ก ารและดู ข้ อมู ล ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา , สามารถช าระค่ า งวดผ่ า น
Application บนมือถือได้ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.81 , 4.76 และ 4.70 ตามลาดับ
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านการส่งเสริมการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่น่าสนใจ เช่น การให้ สินเชื่อ
3 เท่าของหลักประกัน
2. มีทีมงานประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ เช่น การออกบูท
3. มีข้อเสนอให้ อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษในเทศกาลต่างๆ
4. การแจกของกานัลและของที่ระลึกจากธนาคาร
5. ธนาคารมีการแถมประกันภัยรถยนต์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาดโดยรวม

4.91
4.64
4.87
4.60
4.75
4.75

S.D.

ความสาคัญ

0.341
0.557
0.356
0.630
0.538
0.484

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่า ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่
น่าสนใจ เช่น การให้ สินเชื่อ 3 เท่าของหลักประกัน , มีข้อเสนอให้ อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ , ธนาคารมีการแถมประกันภัยรถยนต์ , มีทีมงานประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ เช่น การออก
บูท , การแจกของกานัลและของที่ ระลึกจากธนาคาร โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 , 4.87 , 4.75 ,
4.64 และ 4.60 ตามลาดับ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านบุคลากร
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านบุคลากร
1. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อและธุรกิจเช่าซื ้อ
2. ค าถามของลู ก ค้ าสามารถได้ รั บ การอธิ บ ายและแก้ ไขใน
ระยะเวลารวดเร็ว
3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. พนักงานธนาคารท่านอื่น สามารถให้ บริการแทนกันได้
ด้ านบุคลากรโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ

4.72

0.452

มากที่สดุ

4.55
3.98
3.92
4.29

0.498
0.654
0.713
0.579

มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ าน
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.29 เมื่ อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า
ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ ได้ แก่ พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อและ
ธุรกิ จเช่าซือ้ , คาถามของลูกค้ าสามารถได้ รับการอธิ บายและแก้ ไขในระยะเวลารวดเร็ ว โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และ 4.55 ตามลาดับ และผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากได้ แก่
พนัก งานมี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ ที่ ดี , พนักงานธนาคารท่านอื่ น สามารถให้ บ ริ ก ารแทนกัน ได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ 3.92 ตามลาดับ
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านกระบวนการให้ บริการ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
1. ขันตอนในการพิ
้
จารณาอนุมตั สิ ินเชื่อมีความรวดเร็ว
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการอนุมตั สิ ินเชื่อมีความเหมาะสม
3. มีระเบียบการทางานที่ถกู ต้ อง แม่นยาเชื่อถือได้
4. ความสะดวกรวดเร็วในการได้ รับบริการ
5. ค วา ม ถู ก ต้ อ งแ ม่ น ย าใน ก ารค าน วณ อั ต รา ด อ ก เบี ้ย
ค่าธรรมเนียม
ด้ านกระบวนการให้ บริการโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ

4.93
4.93
4.81
4.76

0.299
0.299
0.466
0.474

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.82
4.85

0.402
0.388

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ าน
กระบวนการให้ บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาราย
ข้ อพบว่า ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ ขัน้ ตอนในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อมีความรวดเร็ว ,ระยะเวลาที่ใช้ ในการอนุมตั ิสินเชื่อมีความเหมาะสม , ความถูกต้ องแม่นยา
ในการคานวณอัตราดอกเบี ้ยค่าธรรมเนียม , มีระเบียบการทางานที่ถูกต้ อง แม่นยาเชื่อถื อได้ ,
ความสะดวกรวดเร็ วในการได้ รับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 , 4.93 , 4.82, 4.81 และ 4.76
ตามลาดับ
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การจาแนกตามด้ านลักษณะทางกายภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1. ธนาคารมีเครื่ องมือและอุปกรณ์สานักงานที่ทนั สมัย
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิ ตภัณ ฑ์ ของธนาคารอยู่ในตาแหน่งที่
เห็นได้ ชดั เจน
3. มีการจัดพื ้นที่การให้ บริ การตามประเภทของสินเชื่อ ทาให้ ใช้
บริการได้ สะดวก
ด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ

4.21

0.702

มากที่สดุ

4.52

0.525

มากที่สดุ

4.21
4.31

0.636
0.621

มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ าน
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่า ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน , ธนาคารมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ สานักงานที่ทนั สมัย , มี
การจัดพืน้ ที่การให้ บริ การตามประเภทของสินเชื่อ ทาให้ ใช้ บริ การได้ สะดวก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.52 , 4.21 , 4.21 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ ข อง
ผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ของกลุ่ม ตัว อย่า งจ านวน 400 คน ได้ ดัง ตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา
1. ท่านให้ ความสาคัญเกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
2. ท่านรู้จกั บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จากการที่พบเห็นบุคคลส่วน
ใหญ่ใช้ บริการ
3. ท่ า นได้ รับ ทราบข้ อ มูล ขัน้ ตอนการด าเนิ น การที่ ง่ ายในการขอ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ด้ านการรั บรู้ ปัญหาโดยรวม
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1. ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ ท่านได้ สอบถามจากคนใกล้ ชิด
เช่น คนในครอบครัว เพื่อน
2. ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ท่านได้ รับ
ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิค เช่น อินเตอร์ เนต
3. ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ท่านได้ รับ
ข้ อมูลจากหน่วยงานของธนาคาร
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลโดยรวม
ด้ านการประเมินทางเลือก
1. ท่ า นเลื อ กใช้ บริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ โ ดยพิ จ ารณาจาก
คุณสมบัตดิ ้ านผลิตภัณฑ์
2. ท่านเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดยพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี ้ย
3. ท่านเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดยพิจารณาจากชื่อเสียง
ของธนาคาร
ด้ านการประเมินทางเลือกโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ

4.64

0.525

มากที่สดุ

4.30

0.669

มากที่สดุ

4.37
4.44

0.627
0.607

มากที่สดุ
มากที่สุด

4.50

0.534

มากที่สดุ

4.36

0.571

มากที่สดุ

4.31
4.39

0.565
0.557

มากที่สดุ
มากที่สุด

4.75

0.442

มากที่สดุ

4.84

0.404

4.52
4.70

0.697
0.514

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด
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ตาราง 18 (ต่อ)
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์
ด้ านการตัดสินใจ
1. ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เมื่อได้ รับคาแนะนา
จากเจ้ าหน้ าที่ที่ให้ คาแนะนา
2. ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เมื่อได้ รับคาแนะนา
จากคนใกล้ ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน
3. ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เพราะเป็ นลูกค้ าเดิม
อยูแ่ ล้ ว
ด้ านการตัดสินใจโดยรวม
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
1. ท่านมีความพึงพอใจในการได้ รับข้ อมูลสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จาก
เจ้ าหน้ าที่ที่ให้ คาแนะนา
2. ท่านจะกลับไปใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในครัง้ ต่อไป
3. ท่ า นจะแนะน าสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ ที่ ท่ า นเลื อ กใช้ บ ริ ก ารกับ
บุคคลภายในครอบครัวและเพื่อน
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการโดยรวม
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการโดยรวม

S.D.

ความสาคัญ
มากที่สดุ

4.36

0.596

4.48

0.656

มากที่สดุ

4.23
4.36

0.824
0.692

มากที่สดุ
มากที่สุด

4.25
4.46

0.627
0.607

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.53
4.41
4.46

0.660
0.632
0.600

มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณาแต่ละขันตอนจะเห็
้
นได้ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยอยู่
ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ าน
การตัด สิ นใจและด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การโดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.44 4.39 4.70 4.36 4.41
โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละรายขันตอน
้
พบว่า
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ด้ านการรั บรู้ ปัญหา
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื อ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้ แก่ ท่านให้ ความสาคัญเกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ , ท่านได้ รับทราบข้ อมูลขันตอนการ
้
ดาเนินการที่ง่ายในการขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ , ท่านรู้ จกั บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์จากการที่
พบเห็นบุคคลส่วนใหญ่ใช้ บริการ โดยมีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.64 , 4.37 และ 4.30 ตามลาดับ
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื อ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล อยู่ในระดับ
มากที่ สุด ได้ แก่ ก่ อ นท่านตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร ท่านได้ สอบถามจากคนใกล้ ชิ ด เช่น คนใน
ครอบครัว เพื่ อน , ก่อนท่านตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ ท่านได้ รับข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิค เช่น อินเตอร์ เนต , ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ท่ า นได้ รั บ ข้ อมู ล จากหน่ ว ยงานของธนาคาร โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.50 , 4.36 และ 4.31
ตามลาดับ
ด้ านการประเมินทางเลือก
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื อ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ในขัน้ ตอนการประเมินทางเลือกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้ แก่ ท่านเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี ้ย ,
ท่านเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านผลิตภัณฑ์ , ท่านเลือกใช้
บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 ,
4.75 และ 4.52 ตามลาดับ
ด้ านการตัดสินใจ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื อ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการตั
้
ดสินใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้ แก่ ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์เมื่อได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ชิด เช่น
บุคคลในครอบครัว เพื่อน , ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เมื่อได้ รับคาแนะนาจาก
เจ้ าหน้ าที่ที่ให้ คาแนะนา ,ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์เพราะเป็ นลูกค้ าเดิมอยู่แล้ ว
โดยมีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.48 , 4.36 และ 4.23 ตามลาดับ
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ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื อ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการอยู่
ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ท่านจะแนะนาสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่ท่านเลือกใช้ บริการกับบุคคลภายใน
ครอบครัวและเพื่อน , ท่านจะกลับไปใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในครัง้ ต่อไป , ท่านมีความพึง
พอใจในการได้ รับข้ อมูลสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จากเจ้ าหน้ าที่ที่ให้ คาแนะนา โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.53 , 4.46 และ 4.25ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ใช้ บ ริ ก ารเช่าซื อ้ รถยนต์ ที่ มี ลัก ษณะด้ านประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้ บริการที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยจะใช้ การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test
) ดังนี ้
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ ตัวแปรโดยใช้ สถิติ
Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
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กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันจะใช้ คา่ Equal Variance not Assumed
สาหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปร (t-test) และกรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่
แตกต่างกันจะใช้ คา่ Equal Variance Assumed สาหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปร (ttest)ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 19 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย จาแนกตามเพศโดยใช้ Levene’s Test

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

Levene’s Test for
Equality of
Variances
F
3.595
0.035
3.346
0.791
0.192

Sig
0.059
0.851
0.068
0.374
0.661

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทยของแต่ละ
กลุ่มเพศ โดยใช้ Levene’s Test พบว่าด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมิน
ทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.059 , 0.851 ,
0.068 , 0.374 และ 0.661 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก (𝐻0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึงทดสอบค่า t กรณี
ความแปรปรวนเท่ากัน ( Equal Variance assumed )
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย(จาแนกตามเพศ)
การตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์ ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ ชัน้ นาของ
ไทย

t-test for Equality of Means

Sig.
(2t
df tailed)
1.768 398 .078
1.686
0.655 398 .513
0.661
0.056 398 .955
0.054
0.507 398 .612
0.498

ด้ านการรับรู้ปัญหา

เพศ
ชาย
หญิง

S.D.
4.3371 0.35248
4.2676 0.40992

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

ชาย

4.2953 0.34248

หญิง

4.3187 0.33301

ชาย

4.6426 0.35647

หญิง
ชาย
หญิง

4.6448 0.39648
4.2294 0.41414
4.2068 0.43935

ชาย
หญิง

4.1242 0.40327 0.003 398 .998
4.1241 0.42010 0.003

ด้ านการประเมิน
ทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการ
ใช้ บริการ

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยจาแนกตามเพศพบว่า
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ขัน้ ตอนด้ านการรั บ รู้ ปั ญ หามี ค่า Sig. เท่ ากับ .078 ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05 นั่น คื อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่ มีเพศ
แตกต่างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจใช้ เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการรั
้
บรู้ ปั ญหาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ขัน้ ตอนด้ านการค้ นหาข้ อมูล มี ค่า Sig. เท่ากับ .513 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคื อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่ มีเพศ
แตกต่างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจใช้ เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทย ในขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ขันตอนด้
้
านการประเมินทางเลือกมีค่า Sig. เท่ากับ .955 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ขัน้ ตอนด้ านการตัด สิ น ใจมี ค่ า Sig. เท่ า กั บ .612 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การที่ มีเพศ
แตกต่างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจใช้ เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการตั
้
ดสินใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ขัน้ ตอนด้ านพฤติกรรมหลัง การใช้ บ ริ การ มี ค่า Sig. เท่ากับ .998 ซึ่งมี ค่ามากกว่า
0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก ( 𝐻0)และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง ( 𝐻1) หมายความว่ า
ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ
5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนด้
้
านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุตา่ งกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุตา่ งกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยจะใช้ การทดสอบสถิตกิ ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่าความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ ตัวแปร โดยใช้ สถิติ
Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติทดสอบ
Brown-Forsythe และกรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ดังนันถ้
้ ายอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻0) หมายความว่ามีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อยหนึง่ คูท่ ี่แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อนทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ อ่ ไป แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดง
ว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย(จาแนกอายุ)
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

Levene Statistic

df1

df2

Sig

2.107
1.727
1.963
1.372
2.769

3
3
3
3
3

396
396
396
396
396

0.099
0.161
0.119
0.251
0.041

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐ านค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ ของผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น า ของแต่ล ะอายุ โดยใช้
Levene’s Test พบว่าขันตอนด้
้
านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การมีคา่ Sig เท่ากับ 0.041 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่ามีค่า
ความแปรปรวนของแต่ล ะอายุแตกต่างกัน จึง ใช้ สถิ ติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 22
ขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการ
ตัดสินใจ มี ค่า Sig เท่ากับ 0.099 0.161 0.119 และ 0.251 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามี ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละระดับอายุไม่แตกต่างกันจึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 23
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกอายุ) โดยใช้ BrownForsythe test
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
ชันน
้ าของไทย
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

Statistica

df1

df2

Sig

0.198

3

163.399

0.898

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ นาของไทยของแต่ละอายุ โดยใช้ BrownForsythe test พบว่า ขัน้ ตอนด้ านพฤติก รรมหลัง การใช้ บ ริ ก ารมี ค่า Sig.เท่า กับ 0.898 ซึ่ง มี ค่า
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง(𝐻1) หมายความว่า
ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ระดับ อายุแ ตกต่างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ ข อง
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกอายุ) โดยใช้ F-test
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
แหล่งความ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
แปรปรวน
ชันน
้ าของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

1.1253
54.715
55.840
0.851
45.011
45.862

3
396
399
3
396
399

0.375
0.138

2.7149

0.044

0.284
0.114

2.495

0.060
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ตาราง 23 (ต่อ)
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
แหล่งความ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
แปรปรวน
ชันน
้ าของไทย
ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจ

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

0.375
54.296
54.671
0.436
70.798
71.234

3
396
399
3
396
399

0.125
0.137

0.912

0.435

0.145
0.179

0.813

0.487

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยของแต่ละระดับอายุ โดยใช้ F-test
พบว่า ด้ านการค้ น หาข้ อมูล การประเมิ น ทางเลื อก ด้ านการตัด สิ น ใจ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.060
0.435 0.487 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง
(𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริ การที่มีระดับ อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
การประเมิ น ทางเลื อ ก ด้ า นการตัด สิ น ใจ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านการรับรู้ปัญ หามีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริ การที่มีระดับ
อายุแตกต่างกัน มี การตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทยแตกต่า งกัน ด้ า นการรั บ รู้ ปั ญ หา ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีท ดสอบแบบ Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 24
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ตาราง 24 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนก
ตามกลุม่ อายุเป็ นรายคู่ด้วย Least Significant Difference (LSD)
อายุ
21-30ปี

21-30ปี
4.2906

31-40ปี
41-50ปี
-.06377 .10219
(.139)

31-40ปี
41-50ปี

4.3544

มากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป
-.02123

(.115)

(.778)

.16596*

.04254

(.006)

(.553)

4.1884

-.12342
(.154)

อายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป

4.3118
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการรับรู้
ปั ญ หา จ าแนกตามระดับ อายุ พบว่ า อายุ 31-40 ปี มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ .006 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการรับรู้ปัญหาแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั
อายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้ บริ การ ระดับ อายุ31-40 ปี มี การ
รั บ รู้ ปั ญ ห า น้ อ ย ก ว่ า ร ะ ดั บ อ า ยุ 41-50 ปี โด ย มี ผ ล ต่ า ง เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ 0.16596
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน
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𝐻1 : ผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ

เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสถานภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยจะใช้ การทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่าความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ ตัวแปร โดยใช้ สถิติ
Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติทดสอบ
Brown-Forsythe และกรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ดังนันถ้
้ ายอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1) หมายความว่ามีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อยหนึง่ คูท่ ี่แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อนทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ อ่ ไป แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดง
ว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย(จาแนกสถานภาพ)
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
Levene Statistic
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั้ า
ของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา
1.081
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1.698
ด้ านการประเมินทางเลือก
0.446
ด้ านการตัดสินใจ
2.136
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
3.386

df1

df2

Sig

2
2
2
2
2

397
397
397
397
397

0.340
0.184
0.640
0.119
0.035

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐ านค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ า ของแต่ละสถานภาพโดยใช้
Levene’s Test พบว่าขันตอนด้
้
านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การมีคา่ Sig เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่ามีค่า
ความแปรปรวนของแต่ล ะอายุแตกต่างกัน จึง ใช้ สถิ ติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 26
ขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ า นการ
ตัดสินใจ มีค่า Sig เท่ากับ 0.340 0.184 0.640 และ 0.119 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามี ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละระดับอายุไม่แตกต่างกันจึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 27
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกสถานภาพ) โดยใช้ BrownForsythe test
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนั ้
นาของไทย
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

Statistica

df1

df2

Sig

1.075

2

106.320

0.345

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทยของแต่ล ะสถานภาพ โดยใช้
Brown-Forsythe test พบว่าขันตอนด้
้
านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การมีคา่ Sig.เท่ากับ 0.345 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง(𝐻1) หมายความ
ว่าผู้ใช้ บริ การที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกสถานภาพ) โดยใช้ F-test
การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนั ้
นาของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา

F-test
แหล่ง
ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

0.1355
55.704
55.840

df

MS

F

Sig.

2 0.068 0.4830 0.617
397 0.140
399

100
ตาราง 27 (ต่อ)
การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนั ้
นาของไทย
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

F-test
แหล่ง
ความ
แปรปรวน

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการประเมินทางเลือก ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการตัดสินใจ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

3.982
98.106
102.089
0.449
54.222
54.671
0.134
71.100
71.234

2
397
399
2
397
399
2
397
399

MS

F

Sig.

0.996 8.008 0.007
0.248
0.225 1.645 0.194
0.137
0.067 0.374 0.688
0.179

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยของแต่ละสถานภาพโดยใช้ F-test
พบว่าด้ านการรับรู้ปัญหา การประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.617 0.194
0.688 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1)
หมายความว่าผู้ใช้ บริ การที่มี สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน ด้ านการรับรู้ ปัญหา การ
ประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านการค้ นหาข้ อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริ การที่มี สถานภาพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์
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ชันน
้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการค้ นหาข้ อมูล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 28
ตาราง 28 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการค้ นหาข้ อมูล จาแนก
ตามกลุม่ สถานภาพเป็ นรายคูด่ ว้ ย Least Significant Difference (LSD)

สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน

โสด

สมรส / อยูด่ ้ วยกัน

4.3130
4.3168

หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกัน
อยู่

-.00389

.11998*

(.913)

(.047)
.12387*
(.025)

หม้ าย/หย่ า ร้ าง/แยกกั น
4.1930
อยู่
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการค้ นหา
ข้ อ มูล จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าสถานภาพโสด มี ค่า Sig. เท่ากับ .047 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05
หมายความว่า ผู้ใช้ บริ ก ารสถานภาพแตกต่างกัน มี การตัดสิน ใจเลื อกใช้ บ ริ การสิน เชื่ อเช่าซื อ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการค้ นหาข้ อมูลแตกต่าง
เป็ นรายคู่กับสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ใช้ บริ การ สถานภาพโสดมีการค้ นหาข้ อมูลน้ อยกว่าสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ โดยมี
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.11998 และพบว่าสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีค่า Sig. เท่ากับ .025 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้ บริ การสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การ
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สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการค้ นหา
ข้ อมูลแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั สถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผู้ใช้ บริ การ สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกันมีการค้ นหาข้ อมูลน้ อยกว่าสถานภาพหม้ าย/
ห ย่ า ร้ า ง / แ ย ก กั น อ ยู่ โ ด ย มี ผ ล ต่ า ง เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ 0.12387
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยจะใช้ การทดสอบสถิตกิ ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่าความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ ตัวแปร โดยใช้ สถิติ
Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติทดสอบ
Brown-Forsythe และกรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ดังนันถ้
้ ายอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻0) หมายความว่ามีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อยหนึง่ คูท่ ี่แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อนทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ อ่ ไป แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดง
ว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
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แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย(จาแนกอาชีพ)
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั้ า
ของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

Levene
Statistic

df1

df2

Sig

4.519
1.798
0.404
1.976
0.633

2
2
2
2
2

397
397
397
397
397

0.011
0.167
0.668
0.140
0.532

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐ านค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ นา ของแต่ละอาชี พ โดยใช้
Levene’s Test พบว่าขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหามีคา่ Sig เท่ากับ 0.011 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่ามีคา่ ความแปรปรวน
ของแต่ละอายุแตกต่างกันจึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดังตาราง 30
ขันตอนด้
้
านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ และด้ าน
พฤติ ก รรมหลัง การใช้ บริ ก ารมี ค่า Sig เท่ า กับ 0.167 0.668 0.140 และ 0.532 ตามล าดับ ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า
มีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละอาชีพไม่แตกต่างกันจึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 31
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกอาชีพ) โดยใช้ BrownForsythe test
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา

Statistica

df1

df2

Sig

0.421

2

232.999

0.657

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทยของแต่ละอาชีพ โดยใช้ BrownForsythe test พบว่า ขัน้ ตอนด้ านการรั บ รู้ ปั ญ หามี ค่า Sig.เท่ากับ 0.657 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริ การที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทยไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกอาชีพ) โดยใช้ F-test
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ แหล่งความแปรปรวน
ชันน
้ าของไทย
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการประเมินทางเลือก

ด้ านการตัดสินใจ

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

ด้ านพฤติ ก รรมหลั ง การใช้
บริการ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

F-test
SS

df

F

Sig.

0.2985 2 0.149
45.564 397 0.115
45.862 399

1.3004

0.274

0.098
54.573
54.671
0.531
70.703
71.234

0.049
0.137

0.357

0.700

0.266
0.178

1.491

0.226

0.391
2 0.195
66.220 397 0.167
66.611 399

1.171

0.311

2
397
399
2
397
399

MS

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ การ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ นาของไทยของแต่ละอาชี พ โดยใช้ F-test
พบว่าด้ านการค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ และด้ านพฤติกรรมหลังการใช้
บริ ก าร มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.274 0.700 0.226 และ 0.311 ซึ่งมี ค่า มากกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของ
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ไทยไม่แตกต่างกัน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจ ด้ านพฤติกรรม
หลังการใช้ บริการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยจะใช้ การทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่าความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ ตัวแปร โดยใช้ สถิติ
Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดยสถิติทดสอบ
Brown-Forsythe และกรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความสัมพันธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ดังนันถ้
้ ายอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻0) หมายความว่ามีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อยหนึง่ คูท่ ี่แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อนทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ อ่ ไป แต่ถ้าหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดง
ว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย(จาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน)

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ด้ านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

Levene
Statistic

df1

df2

Sig

2.913
0.338
3.072
1.527
1.090

4
4
4
4
4

395
395
395
395
395

0.021
0.852
0.016
0.193
0.361

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐ านค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ า ของแต่ละรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนโดยใช้ Levene’s Test พบว่าขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหามีคา่ Sig เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 และด้ านการประเมิ นทางเลื อกมี ค่า Sig เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง (𝐻1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่ามีคา่ ความแปรปรวนของแต่
ละรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดังตาราง 33
ขันตอนด้
้
านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจ และด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
มีค่า Sig เท่ากับ 0.852 0.193 และ 0.361 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามี ค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกันจึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 34
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน) โดยใช้
BrownForsythe test
Statistica

df1

df2

Sig

ด้ านการรับรู้ปัญหา

0.849

4

265.603

0.495

ด้ านการประเมินทางเลือก

1.288

4

141.202

0.278

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยของแต่ละรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ใช้ Brown-Forsythe test พบว่ า ขั น้ ตอนด้ านการรั บ รู้ ปั ญ หามี ค่ า Sig.เท่ า กั บ 0.495 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า 0.05 และด้ านการประเมินทางเลือก มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.278 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริการที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย (จาแนกรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน) โดยใช้ F-test
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนั ้ แหล่งความแปรปรวน
นาของไทย
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการตัดสินใจ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

F-test
SS

df

1.5094
44.353
45.862
0.380
70.855
71.234

4
395
399
4
395
399

MS

F

Sig.

0.377 3.3607 0.010
0.112
0.095 0.529 0.714
0.179

1.088 4 0.272 1.640 0.163
65.523 395 0.166
66.611 399

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยของแต่ละรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ใช้ F-test พบว่า ด้ านการตัด สิ น ใจ ด้ านพฤติก รรมหลัง การใช้ บ ริ ก าร มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.714
0.163 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1)
หมายความว่าผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทยไม่แตกต่างกัน ด้ านการตัดสินใจ
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ส่วนด้ านการค้ นหาข้ อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทยแตกต่างกัน ด้ านการค้ น หาข้ อ มูล ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ง
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สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีท ดสอบแบบ Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 35
ตาราง 35 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกันด้ านการค้ นหาข้ อมูล จาแนก
ตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคูด่ ว้ ย Least Significant Difference (LSD)

รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
ต่ า ก ว่ า ห รื อ
4.2745
เท่ากับ 15000
15001-25000

4.4363

25001-35000

4.2603

35001-45000

4.2867

45001 ขึ ้นไป

4.2902

ต่ากว่า
หรื อ
เท่ากับ
15000

15001-25000 25001-35000 35001-45000 45001 ขึ ้นไป
-.16176

.01417

-.01223

-.01569

(.076)

(.869)
.17593*
(.000)

(.890)
.14954*
(.005)
-.02640
(.558)

(.860)
.14608*
(.008)
-.02986
(.519)
-.00346
(.945)

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ด้ านการค้ นหาข้ อมูลจาแนก
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
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รายได้ 15001-25000 บาท กั บ รายได้ 25001-35000 บาท มี ค่ า Sig เท่ า กั บ
0.000 ซึ่ ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารรายได้ 15001-25000 บาท มี ก ารตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล แตกต่าง เป็ นรายคู่กับ รายได้ 25001-35000 บาท อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผู้ใช้ บริ การรายได้ 15001-25000 บาท มีการค้ นหาข้ อมูลน้ อยกว่า รายได้ 25001-35000
บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.17593
รายได้ 15001-25000 บาท กั บ รายได้ 35001-45000 บาท มี ค่ า Sig เท่ า กั บ
0.005 ซึ่ ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารรายได้ 15001-25000 บาท มี ก ารตัด สิ น ใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล แตกต่าง เป็ นรายคู่กับ รายได้ 35001-45000 บาท อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผู้ใช้ บริ การรายได้ 15001-25000 บาท มีการค้ นหาข้ อมูลน้ อยกว่า รายได้ 35001-45000
บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.14954
รายได้ 15001-25000 บาท กับรายได้ 45001 บาทขึ ้นไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.008
ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ใช้ บ ริ การรายได้ 15001-25000 บาท มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อกใช้
บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
แตกต่าง เป็ น รายคู่กับ รายได้ 45001 บาทขึน้ ไป อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดย
ผู้ใช้ บริ การรายได้ 15001-25000 บาท มีการค้ นหาข้ อมูลน้ อยกว่า รายได้ 45001 บาทขึ ้นไป โดยมี
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.14608
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
𝐻0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
𝐻1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพมี
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ความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่
เป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้ ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(𝐻0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 และ 0.01
ตาราง 36 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และ
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย

ส่วนประกอบทางการตลาดบริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์

ด้ านราคา

ค่า r
Sig(2-tailed)
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง
ค่า r
Sig(2-tailed)
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง

ด้ า นช่ อ งทางการ
จัดจาหน่าย
ค่า r
Sig(2-tailed)

การรับรู้ปัญหา

การค้ นหา
ข้ อมูล

การ
ประเมิน
ทางเลือก

การ
ตัดสินใจ

พฤติกรรม
หลังการใช้
บริการ

.184**
.000

.244**
.000

.211**
.000

.086
.085

.050
.317

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

.072
.151

.054
.279

.140**
.005

-.019
.711

.129**
.010

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
ตรงกันข้ าม

ต่ามาก
เดียวกัน

-.061
.226

.163**
.001

.210**
.000

-.009
.859

.012
.806
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ตาราง 36 (ต่อ)

ส่วนประกอบทางการตลาดบริการ
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง
ด้ านการส่ ง เสริ ม
การตลาด
ค่า r
Sig(2-tailed)
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง
ด้ านบุคลากร

ด้ านกระบวนการ

ค่า r
Sig(2-tailed)
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง
ค่า r
Sig(2-tailed)
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง

ด้ า นลัก ษณะทาง
กายภาพ
ค่า r
Sig(2-tailed)

การรับรู้ปัญหา

การค้ นหา
ข้ อมูล

การ
ประเมิน
ทางเลือก

การ
ตัดสินใจ

พฤติกรรม
หลังการใช้
บริการ

ต่ามาก
ตรงกันข้ าม

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
ตรงกันข้ าม

ต่ามาก
เดียวกัน

-.037

.116*

.118*

156**

-.032

.455

.020

.019

.002

.530

ต่ามาก

ต่ามาก

ต่ามาก

ต่ามาก

ตรงกันข้ าม

เดียวกัน

เดียวกัน

เดียวกัน

ต่ามาก
ตรงกัน
ข้ าม

-.069
.171

-.092
.067

.156*
.002

.204**
.000

.193**
.000

ต่ามาก

ต่ามาก

ต่ามาก

ต่ามาก

ตรงกันข้ าม
.095
.057

ต่ามาก
ตรงกัน
ข้ าม
.173**
.000

เดียวกัน
.164**
.001

เดียวกัน
.179**
.000

เดียวกัน
.137**
.006

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

ต่ามาก
เดียวกัน

-.007

-.093

.237**

. 100*

.099*

.889

.064

. 002

.000

.000
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ตาราง 36 (ต่อ)

ส่วนประกอบทางการตลาดบริการ
ระดับ
ความสัมพันธ์
ทิศทาง

การรับรู้ปัญหา
ต่ามาก
ตรงกันข้ าม

การค้ นหา
ข้ อมูล
ต่ามาก
ตรงกัน
ข้ าม

การ
ประเมิน
ทางเลือก

การ
ตัดสินใจ

พฤติกรรม
หลังการใช้
บริการ

ต่ามาก

ต่ามาก

ต่ามาก

เดียวกัน

เดียวกัน

เดียวกัน

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 36 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และ
ลักษณะทางกายภาพ มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า สามารถอธิ บาย
รายละเอียดแต่ละด้ านดังนี ้
ด้ านผลิตภัณฑ์
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
รับรู้ ปัญ หา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.184 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ กันระดับต่ามากในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ เพิ่ ม ขึน้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การมี การตัดสินใจเลื อกใช้
บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการรั
้
บรู้
ปัญหา เพิ่มขึ ้นในระดับต่า
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พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ค้ นหาข้ อมูล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคา่ r เท่ากับ 0.244 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่า ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ สว่ นประสม
ทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นจะทาให้ ใช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ในขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูลเพิ่มขึ ้น
ในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ประเมินทางเลือก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.211 แสดงว่าตัว
แปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ระดับต่า ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นจะทาให้ ใช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ชัน้ นาของไทย ในขัน้ ตอนการประเมิ น
ทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.085 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ตัดสินใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี ค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.317 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชัน้ นาของไทย ขัน้ ตอน
พฤติกรรมหลังการใช้ บริการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
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ด้ านราคา
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.151
ซึ่ ง มี ค่า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1) และยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคาไม่มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิน ใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
รับรู้ปัญหา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.279
ซึ่ ง มี ค่า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1) และยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคาไม่มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิน ใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ค้ นหาข้ อมูล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.005
ซึ่ ง มี ค่ า น้ อยกว่า 0.01 นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านราคามีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ประเมินทางเลือก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.140 แสดงว่าตัว
แปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้ านราคาเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทย ขัน้ ตอนการประเมิ นทางเลื อก
เพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.711
ซึ่ ง มี ค่า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1) และยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคาไม่มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิน ใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ตัดสินใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.010
ซึ่ ง มี ค่ า น้ อยกว่า 0.01 นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านราคามีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจตัดสินใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชัน้ นาของไทย ขัน้ ตอน
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พฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และมี ค่า r เท่ากับ 0.129
แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมี
การใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านราคาเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนพฤติ
้
กรรม
หลังการใช้ บริการเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมี ค่ า
Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.226 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ขัน้ ตอนการรั บรู้ ปั ญ หา อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมี ค่ า
Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และมีค่า r เท่ากับ 0.163 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
เพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ ผ้ ูบ ริ โภคมี ก ารตัด สิน ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูลเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมี ค่ า
Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และมี ค่า r เท่ า กับ 0.210 แสดงว่าตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ระดับ ต่ า ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัด
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จาหน่ายเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ
5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมี ค่ า
Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.859 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับ
สมมติฐานหลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ขัน้ ตอนการตัด สิ น ใจ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมี ค่ า
Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.806 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับ
สมมติฐานหลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.455 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐ าน
หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ขัน้ ตอนการรั บรู้ ปั ญ หา อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.020 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติฐาน
หลั ก (𝐻0)หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน การส่ ง เสริ ม การตลาดมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ น ใจตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีค่า r เท่ากับ 0.116 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาด
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เพิ่มขึน้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูลเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.019 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติฐาน
หลั ก (𝐻0)หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน การส่ ง เสริ ม การตลาดมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ น ใจตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ การสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลื อกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และมี ค่า r เท่ า กับ 0.118 แสดงว่าตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ระดับ ต่ า ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมี การใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดเพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ ผู้ใช้ บ ริ ก ารมี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข อง
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.002 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติฐาน
หลั ก (𝐻0)หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน การส่ ง เสริ ม การตลาดมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ขัน้ ตอนการตัดสินใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า r
เท่ากับ 0.118 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ า
ผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ ้นจะทาให้
ผู้ใช้ บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนั ้
นาของไทย ขันตอนการตั
้
ดสินใจเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.530 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐ าน
หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านบุคลากร
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นบุค ลากรมี ค่า Sig(2-tailed) เท่ า กับ
0.171 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)
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หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
รับรู้ปัญหา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นบุค ลากรมี ค่า Sig(2-tailed) เท่ า กับ
0.067 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ค้ นหาข้ อมูล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นบุค ลากรมี ค่า Sig(2-tailed) เท่ า กับ
0.002 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทย
ขัน้ ตอนการประเมินทางเลือกอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และมี ค่า r เท่ากับ 0.156
แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมี
การใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากรเพิ่มขึน้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การมี การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ประเมินทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นบุค ลากรมี ค่า Sig(2-tailed) เท่ า กับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทย
ขันตอนการตั
้
ดสินใจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.204 แสดงว่าตัว
แปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคื อ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากรเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการตั
้
ดสินใจเพิ่มขึ ้น
ในระดับต่า
พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นบุ ค ลากรมี ค่า Sig(2-tailed) เท่ า กับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ตอ่ การ
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ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทย
ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และมี ค่า r เท่ากับ
0.193 แสดงว่ า ตัว แปรทั ง้ สองมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ระดับ ต่ า ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ ถ้ า
ผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคลากรเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมี
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
ด้ านกระบวนการ
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.057 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านกระบวนการไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทย
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ค้ นหาข้ อมูล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01และมีค่า r เท่ากับ 0.173 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการเพิ่มขึน้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อมูล
เพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.001 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ประเมินทางเลือกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และมีคา่ r เท่ากับ 0.164 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้ สองมี ความสัม พันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมี การใช้ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการเพิ่มขึน้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้
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บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการประเมิ
้
น
ทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
ตัดสินใจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และมีค่า r เท่ากับ 0.179 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้ านกระบวนการเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขัน้ ตอนการตัดสินใจเพิ่มขึน้ ใน
ระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ
0.006 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชัน้ นาของไทย ขัน้ ตอน
พฤติกรรมหลังการใช้ บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และมีคา่ r เท่ากับ 0.137 แสดง
ว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการเพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ ผู้ใช้ บ ริ ก ารมี ก ารตัดสิ น ใจ
เลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชัน้ นาของไทย ขัน้ ตอน
พฤติกรรมหลังการใช้ บริการเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.889 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐ าน
หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นลัก ษณะทางกายภาพไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ขัน้ ตอนการรั บรู้ ปั ญ หา อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.064 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐ าน
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หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นลัก ษณะทางกายภาพไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ นาของไทย ขัน้ ตอนการค้ น หาข้ อมูล อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.002 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติฐาน
หลั ก (𝐻0)หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน ลั ก ษณะทางกายภาพมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และมี
ค่า r เท่ากับ 0.237 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ ้นจะทา
ให้ ผ้ ใู ช้ บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
ชันน
้ าของไทย ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติฐาน
หลั ก (𝐻0)หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน ลั ก ษณะทางกายภาพมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ขัน้ ตอนการตัดสินใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า r
เท่ากับ 0.100 แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ า
ผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ ้นจะทาให้
ผู้ใช้ บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนั ้
นาของไทย ขันตอนการตั
้
ดสินใจเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิ เสธสมมติฐาน
หลั ก (𝐻0)หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน ลั ก ษณะทางกายภาพมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีค่า r เท่ากับ 0.099 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี ความสัมพันธ์ กันระดับต่าในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการมีการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพ
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เพิ่มขึน้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการเพิ่มขึ ้นในระดับต่า
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 37 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สถิตทิ ่ ีใช้
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้ บริ การเช่ าซือ้ รถยนต์ ท่ ีมีลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนที่แตกต่ างกัน มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่ าซือ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ ชัน้ นาของไทยแตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้ บริการที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ
5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Independent t-test



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Independent t-test



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Independent t-test



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Independent t-test



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
Independent t-test

สมมติฐ านที่ 1.2 ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข อง
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

F-test



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

F-test



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

F-test



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

F-test



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
BrownForsythe test

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

F-test
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ตาราง 37 (ต่อ)
สมมติฐาน
ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

สถิตทิ ่ ีใช้
F-test


ผลการทดสอบ


ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

F-test



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

F-test



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
BrownForsythe test

สมมติฐ านที่ 1.4 ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ก ารตัด สินใจเลื อกใช้ บ ริ การสินเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

BrownForsythe test



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

F-test



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

F-test



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

F-test



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
F-test

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

BrownForsythe test



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

F-test



BrownForsythe test



F-test



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก
ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
F-test

สมมติฐานที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุ คลากร และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ ชัน้ นาของไทย
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation
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ตาราง 37 (ต่อ)
สมมติฐาน
ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

สถิตทิ ่ ีใช้
Pearson Correlation

ผลการทดสอบ

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



2.2 ด้ านราคา
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Pearson Correlation



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



2.3 ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Pearson Correlation



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



2.4 ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Pearson Correlation



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



2.5 ด้ านกระบวนการ
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation
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ตาราง 37 (ต่อ)
สมมติฐาน
ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

สถิตทิ ่ ีใช้
Pearson Correlation

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



2.6 ด้ านบุคลากร
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Pearson Correlation



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



2.7 ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Pearson Correlation



ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Pearson Correlation



ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Pearson Correlation



ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Pearson Correlation



ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Pearson Correlation



หมายเหตุ
เครื่ องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน H1
เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน H1

ผลการทดสอบ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ฉบับนี ้ ผู้วิจยั มุง่ ศึกษา เรื่ อง การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยเป็ นข้ อมูลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตลาดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรื อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพื่อรองรับกับสภาพการแข่งขันใน
สังคมปัจจุบนั เนื่องจากพบว่าเป็ นช่องว่างทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจที่คอ่ นข้ างมีความ
น่าสนใจในการที่ผ้ ปู ระกอบการจะเข้ ามาเพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกาไร อีกทังยั
้ ง
เป็ นการตอบสนองของกลุม่ ผู้ใช้ บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ จะมีผลทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทังระดั
้ บจุลภาคและมหภาคโดยรวม
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์
ชันน
้ าของไทยโดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึก ษาส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ความสัม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ นใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
3. เพื่ อน าเสนอแนวทางด้ านการตัด สิน ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยโดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อให้ ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
3. เพื่อให้ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถนาข้ อมูลปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บริ การสิ นเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ไปประยุกต์ ใช้ และปรับ กลยุท ธ์ ของภาคธุ รกิ จ ให้
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในสังคมปัจจุบนั

129
4. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่ทาการวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงในการนาข้ อมูลที่
ได้ จากการวิจยั ไปศึกษาต่อในอนาคต
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ใช้ บริการเช่าซื ้อรถยนต์ที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
วิธีดาเนินงานวิจัย
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แ ก่ ลูกค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ การด้ านสิน เชื่ อเช่าซื อ้
รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงจากรายงานประจาปี : จานวนผู้เข้ า
มาใช้ บริ การด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย จานวน 1,210,000
คน(ธนาคารเกียรตินาคิน, 2560)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ลูก ค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารด้ านสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้ นาของไทย เนื่องจากทราบจานวนประชากรจึงทาการกาหนด
ขนาดตัวอย่างโดยวิธีคานวณด้ วยสูตรของ (Taro Yamane, 1970) โดยมีการกาหนดให้ ค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
N

โดยที่

n

เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
แทนค่าในสูตรได้ ดงั นี ้

=

1+N𝑒 2
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n

=

n

=

N
1+N𝑒 2
1,210,000
1+1,210,000(0.05)2

n
=
399.99 คน
จากการคานวณได้ ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ หมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การสุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ เลื อ ก
เก็บข้ อมูลกับกลุ่ม ตัวอย่าง ลูกค้ าที่ ได้ เข้ ามาใช้ บริ การด้ านสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ประกอบด้ วย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวน
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจยั จะทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว โดยแบ่งโควตากลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละธนาคารพาณิชย์ ด้ วยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ดังนี ้
ธนาคาร
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนกลุม่ ตัวอย่างแบบโควตา (n)
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
400 ชุด

ขันที
้ ่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม ตามจานวนสัดส่วนที่กาหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionaire) โดยสร้ างขึ ้นจาก
การรวบรวมข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องแล้ วนามาประยุกต์เป็ นคาถามใน
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามข้ อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ จานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่มีคาตอบให้ เลือกตอบ
หลายคาตอบ (Multiple Choice Questions) โดยให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียวแต่ละข้ อคาถาม
ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ตอ่
กระบวนตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ า โดยเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดแบ่งออกเป็ น 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านกระบวนการ ด้ านบุคลากร และด้ านลักษณะทาง
กายภาพ รวม 26 ข้ อ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยมี
คาถามรวม 15 ข้ อ ซึง่ วัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มีจานวน 5 ระดับ
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึก ษาข้ อ มูล จากหนัง สื อ วารสารวิช าการ บทความ แนวคิ ด ทางทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางกาหนดขอบเขตตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาและการสร้ าง
แบบสอบถามของงานวิจยั
2. รวบรวมข้ อ มู ล และเนื อ้ หาต่า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ กรอบแนวคิ ด และขอบเขต
แบบสอบถามโดยนาทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างแบบสอบถามให้ ตรงตามความ
มุง่ หมายของงานวิจยั
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3. น าข้ อ มูล เนื อ้ หาทัง้ หมดที่ ไ ด้ จัด ท าของบทที่ 1-3 และแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
แบบสอบถามให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน ก่อนนาไปทดลองใช้
4. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความ
ตรงต่อเนื ้อหา และความสมบูรณ์ของเครื่ องมือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดียิ่งขึ ้น
5. น าแบ บ สอบ ถาม ที่ ป รั บ ป รุ ง แก้ ไขแล้ วไป ทดลองใช้ (Try Out) โดยน า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นนไปทดลองใช้
ั้
กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ที่ 95% โดยวิ ธี ห าค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ วิ ธี ค านวณ
ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient ) ซึ่ง ค่าแอลฟาที่ ได้ แสดงถึง ค่าความเชื่ อมั่น (r)
ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ซึ่งมีค่าใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง โดย
กาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ต้องไม่ต่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 34-36)
6. จัดทานาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ วนาไปเก็บรบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั
ต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง
ซึง่ เป็ นข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ า และ
รวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิทยานิพนธ์ และข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
4. การจัดกระทาข้ อมูลวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูลในงานวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ทาการตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว มาลงรหัส
ตามที่กาหนดไว้ เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
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3. การประมวลผล (Processing) นาแบบสอบถามที่ลงรหัสเรี ยบร้ อย มาบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อคานวณค่าทางสถิติ
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นการอธิบาย
ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 หาค่าร้ อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) สาหรับ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ด้ านลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้ อ 1 - ข้ อ 5
1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สาหรับ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ข้ อ 1–26
ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ข้ อ 1–15
2. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential)
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้ใช้ บริการเช่าซื ้อรถยนต์ที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์แตกต่างกัน สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ ดังนี ้
1. เพศแตกต่างกัน สถิตทิ ี่ใช้ คือ Independent Simple t – test
2. อายุแตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน อาชีพแตกต่างกัน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน สถิตทิ ี่ใช้ คือ One - way Anova
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้ บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ โดยสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบ คือ สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficeint) ในการ
ทดสอบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่ องการตัดสินใจใช้ เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย สรุปผลได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมีจานวน 263 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 65.8 ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.5 มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกันจานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนจานวน 242
คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 มีรายได้ 25001-35000 บาท จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3
ข้ อมูลส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ ชัน้ นาของไทย
ผลการศึกษาข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ ม การตลาด ด้ านกระบวนการ ด้ านบุคลากร ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ของจานวนผู้ใช้ บริ การ 400 คน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของ
ไทย อยู่ในระดับมากที่ สุด ได้ แก่ ด้ านราคาและด้ านกระบวนการโดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 และอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ าน
ลั ก ษณ ะทางกายภาพ และด้ านบุ ค ลากร โดยมี ค าเฉลี่ ย 4.76 4.75 4.75 4.31 และ 4.29
ตามลาดับ
ข้ อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ ชัน้ นา
ของไทย
ผลการศึก ษาข้ อมูล การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ 5 ธนาคาร
พาณิ ชย์ชนั ้ นาของไทย ได้ แก่ ขันตอนด้
้
านการรับรู้ ปัญหา ขัน้ ตอนด้ านการค้ นหาข้ อมูล ขันตอน
้
ด้ านการประเมินทางเลือก ขันตอนด้
้
านการตัดสินใจและขันตอนด้
้
านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ
ของจานวนผู้ใช้ บริ การ 400 คน โดยพิจารณาแต่ละขันตอนพบว่
้
า ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ าน
การรับรู้ ปั ญ หา ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.70 4.44 4.41 4.39 และ 4.36 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ ใช้ บริ ก ารเช่ า ซื อ้ รถยนต์ ที่ มี ลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
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เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
ซึง่ สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้ บริการที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ มี เพศต่างกัน มี ก ารตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการค้ น หาข้ อมูล ด้ านการประเมิ นทางเลื อก ด้ านการตัดสินใจ ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้
บริการไม่แตกต่างกันซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกัน มี การตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีอายุตา่ งกัน การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ขัน้ ตอนด้ านการรั บ รู้ ปั ญ หา
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีอายุตา่ งกัน การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ชนั ้ นาของไทย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการ
ประเมิ น ทางเลื อ ก ด้ า นการตัด สิ น ใจ ด้ านพฤติก รรมหลัง การใช้ บ ริ ก าร ไม่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่ มี สถานภาพแตกต่างกัน มี การตัดสิน ใจเลื อกใช้
บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชัน้ นาของไทย ขัน้ ตอนด้ านการค้ นหา
ข้ อมูล แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ พฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
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เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพ ต่างกัน มี การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนด้
้
านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการค้ น หาข้ อมูล ด้ านการประเมิ นทางเลื อก ด้ านการตัดสินใจ ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้
บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อนต่างกัน การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนด้
้
าน
การค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อนต่างกัน การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ขันตอนการ
้
รับรู้ปัญหา การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ พฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านที่ 2 ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ได้ แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
2.1 ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ขัน้ ตอนการรับ รู้ ปั ญ หา ขัน้ ตอนการค้ น หาข้ อ มูล ขัน้ ตอนการประเมิ น
ทางเลือก และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการตั
้
ดสินใจและขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้
บริการ
2.2 ด้ านราคา เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของ
ไทย ขัน้ ตอนการประเมิ น ทางเลื อ กและขัน้ ตอนพฤติ ก รรมหลัง การใช้ บ ริ ก าร และพบว่า ไม่ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล และขันตอนการตั
้
ดสินใจ
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2.3 ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนั ้ นาของไทย ขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อมูล และขัน้ ตอนการประเมินทางเลือก และ
พบว่าไม่มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา ขันตอนการตั
้
ดสินใจและขันตอนพฤติ
้
กรรม
หลังการใช้ บริการ
2.4 ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด เมื่ อพิ จ ารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกและขันตอน
้
การตัดสินใจ และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหาและขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการ
ใช้ บริการ
2.5 ด้ า นกระบวนการ เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก ขันตอนการตั
้
ดสินใจ
และขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ นาของไทยขัน้ ตอนการรับ รู้
ปัญหา
2.6 ด้ านบุ ค ลากร เมื่ อ พิ จ ารณ าพบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารมี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก ขันตอนการตั
้
ดสินใจ และขันตอนพฤติ
้
กรรม
หลังการใช้ บริการ และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชนั ้ นาของไทยขัน้ ตอนการรับรู้ ปั ญหาและขัน้ ตอนการค้ นหา
ข้ อมูล
2.7 ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก ขัน้ ตอนการตัดสินใจ และขัน้ ตอน
พฤติกรรมหลังการใช้ บริการ และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่า
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ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา และขันตอนการ
้
ค้ นหาข้ อมูล
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสินใจใช้ เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ ใช้ บริ ก ารเช่ า ซื อ้ รถยนต์ ที่ มี ลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยแตกต่างกัน
พบว่า
1.1 เพศ ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา การค้ นหา
ข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะการตระหนักหรื อให้ ความสาคัญ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับเพศ แต่อาจขึน้ อยู่กับรายได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดอดุลย์ จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่ารายได้ (Income) นักการตลาดต้ องสนใจในแนวโน้ ม
ของรายได้ ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้ มีผลต่ออานาจการซือ้ และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
จิ ตติม า ศรี ส วัส ดิ์โชคชัย (2558) ได้ ศึก ษาเรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ผลต่อการ
ตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อที่ อ ยู่อ าศัยของลูก ค้ า ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ของลูกค้ า ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ในขั น้ ตอนการรั บ รู้ ปั ญ หา ขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อมู ล ขั น้ ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขันตอนการตั
้
ดสินใจใช้ บริการ และขันตอนการประเมิ
้
นหลังการใช้ บริการ
1.2 อายุ ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหาแตกต่างกันที่
ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะการตระหนัก หรื อ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ล ะประเภทจะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกันตามช่วงวัย อาทิเช่น ช่วงอายุวัย
ทางานมักจะสนใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับรถยนต์เนื่องจากเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการเดินทางมา
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ทางานซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศรุ ต
อรุณสมสุข (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ใช้ สินเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ธ นาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดย
พบว่าอายุที่ แ ตกต่า งกัน มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจใช้ สิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ ธ นาคารธนชาต จ ากัด
(มหาชน)แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ด้ านการรับรู้ปัญหา
1.3 สถานภาพ ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ส ถานภาพแตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการค้
้
นหา
ข้ อ มูล แตกต่า งกัน ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะการตระหนัก หรื อ ให้
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ โดยกลุ่มผู้ใช้ บริการที่มีสถานภาพ
สมรส / อยู่ด้วยกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยมากที่สดุ ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะบุคคลที่มีสถานภาพทางครอบครัวที่สมรสแล้ ว
มีกาลังขออนุมตั ิสินเชื่อและการผ่อนค่างวดรถยนต์น้อยกว่าบุคคลที่มีสถานภาพโสด จึงจาเป็ นต้ อง
ค้ นหาข้ อมูลรายละเอียดมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) และยัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โซเฟี ย แวหะมะ (2553) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์ มือสองของผู้บริโภคในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพบว่าสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ มือสองของผู้บริ โภคในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1.4 อาชีพ ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิ ชย์ ชัน้ นาของไทยในขัน้ ตอนการรับรู้ ปั ญ หา การ
ค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การไม่แตกต่างกันที่
ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะการตระหนักหรื อให้ ค วามส าคัญ ต่อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับอาชี พ แต่อาจขึน้ อยู่กับรายได้ ของ
อาชี พ นัน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิด อดุลย์ จาตุร งคกุล (2545) กล่าวว่ารายได้ (Income) นักการ
ตลาดต้ องสนใจในแนวโน้ มของรายได้ ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้ มีผลต่ออานาจการซือ้ และยัง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ คณาพจน์ ชัย รั ต น์ (2554) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจใช้ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ ธ นาคารธนชาต จ ากั ด
(มหาชน) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้
สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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0.05 ในขัน้ ตอนการรั บ รู้ ปั ญ หา การค้ น หาข้ อมู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก การตัด สิ น ใจ และ
พฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ใช้ บริ การที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยใน
ขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ 0.05 ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะการ
ตระหนัก หรื อ ให้ ความส าคัญ ต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้ รถยนต์ โดยกลุ่ ม
ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ 25001-35000 บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมัก
เป็ นตัวกาหนดอานาจในการใช้ จ่ายอุปโภค บริ โภคและการซื ้อบริการต่าง ๆ รวมถึงทัศนะคติในการ
ใช้ จ่ายซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ กิตติ จันทรานิเวศน์ (2551) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ มื อ สองกับ ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จ ากัด
(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติ ฐ านที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ได้ แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา การค้ นหาข้ อมูล และการประเมินทางเลือกโดยมี
ความสัมพันธ์ ในระดับต่า ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผู้ใช้ บริ การมักจะให้ ความสาคัญในเรื่ องของ
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงความหลากหลายของสินเชื่อและ
สัด ส่ วนหลัก ประกัน กับ วงเงิ น โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ ตัง้ แต่ ก ารรั บ รู้ ปั ญ หา การค้ น หาข้ อ มูล ซึ่ ง
ผู้ใช้ บริ การก็จะต้ องศึกษารายละเอียดแต่ละธนาคารให้ ถี่ถ้วน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ แครี ยา
ภู่พฒ
ั น์ (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์โตโยต้ า นิว วิออส ของ
ผู้บริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ รถยนต์ โ ตโยต้ า นิ ว วิ อ อส ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ ศิริวรรณ เสรี รัต น์ (2546 : 212-213) กล่าวว่า
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ผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่งที่เสนอขาย เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ เ กิดความพึงพอใจ โดย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ขายอาจจะเป็ น สิ่ ง ที่ สัม ผัสได้ ห รื อ สัม ผัสไม่ได้ ทัง้ ในด้ านที่ เป็ น สิ น ค้ า หรื อ บริ การ
ความคิด สถานที่ ซึ่งก่อให้ เกิดคุณค่าแก่ลูกค้ า ในการที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์นนั ้ ไปครอบครองเป็ น
ของตนเอง
2.2 ด้ าน ราคา พ บว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ าน ราคา มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก และขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริ การ
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีความต้ องการใน
การสร้ างความมั่นคงทัง้ แก่ตนเองและครอบครัว อี กทัง้ ยังมี รายได้ ที่ค่อนข้ างจากัด ดังนัน้ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านราคาจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญในการนามาพิจารณาประกอบในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อเช่าซื อ้ รถยนต์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของกิ ตติ จันทรานิเวศน์
(2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์มือสองกับ
ธนาคารเกี ยรติน าคิน จ ากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าปั จ จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์มือสองกับ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ด้ านช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านช่อง
ทางการจัด จ าหน่าย มี ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สินใจเลื อกใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูลและขันตอนการประเมิ
้
น
ทางเลือก โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มกั จะอยู่
ในช่วงวัยทางาน มีความเร่งรี บในการทางานและทากิจกรรมต่าง ๆ ดังนันช่
้ องทางการจัดจาหน่าย
ที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถที่จะตอบโจทย์ผ้ ใู ช้ บริ การได้ เป็ นอย่างมาก เช่น สามารถชาระค่างวด
ผ่าน Application บนมื อถื อ หรื อช าระผ่าน 7-11 เคาร์ เตอร์ เซอร์ วิสโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อุกฤษ อุทยั วัฒนา (2557) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื ้อรถยนต์มือ
สองของลูกค้ าเต้ นท์รถพัฒนสรณ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยพบว่าปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ ต่อ การเลือกซื ้อรถยนต์มือสองของลูกค้ า
เต้ น ท์ รถพัฒ นสรณ์ อ าเภอศรี ราชา จัง หวัดชลบุรี อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ
งานวิจยั ของภาณุวฒ
ั น์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสิน ใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า
รุ่นพรี อสุ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่ นพรี อุส

142
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับค่อนข้ างต่าและมีทิศทาง
เดียวกัน
2.4 ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
การส่งเสริ ม การตลาด มีความสัม พันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ ก าร 5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทยในขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อ มูล ขัน้ ตอนการประเมิ น
ทางเลือก และขันตอนการตั
้
ดสินใจ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้ านการส่งเสริมการตลาดมักเป็ นสิ่งกระตุ้นหรื อดึงดูดความสนใจของ
ผู้ใช้ บริ การ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ ผ้ ูใช้ บริ การพบเห็นได้ ง่ายและเข้ ากับพฤติกรรมการตัดสินใจและ
อุปนิสยั บุคคลในสังคมไทย คือ ชอบสินค้ าที่มีการลดแลกแจกแถม หรื อมีการจัดทาโปรโมชัน่ ต่าง ๆ
เพราะส่งผลต่อความรู้สกึ ของผู้ใช้ บริ การที่ทาให้ ร้ ูสกึ คุ้มค่ากับเงินที่จา่ ยไป ดังนันปั
้ จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้ านการส่งเสริมการตลาด จึงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของภาณุวฒ
ั น์ ชุม่ ชื่น (2555) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า
รุ่นพรี อสุ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านการ
ส่งเสริ ม การตลาด มี ความสัม พันธ์ กับ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ า รุ่ นพรี อุส
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01โดยมี ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับค่อนข้ างต่าและมี ทิศทาง
เดียวกัน และงานวิจัยของ คณาพจน์ ชัยรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่ องปั จ จัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ โดย
พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.5 ด้ านกระบวนการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านกระบวนการ
มีความสัม พันธ์ กับการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การสินเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ชัน้ นาของไทยในขัน้ ตอนการค้ นหาข้ อมูล ขัน้ ตอนการประเมิ นทางเลื อก ขัน้ ตอนการ
ตัดสิ นใจ ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการใช้ บริ การ โดยมี ความสัม พันธ์ ในระดับ ต่า ทิศทางเดียวกัน
เนื่องจากปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้ านกระบวนการ ถ้ ามีการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ
ที่ดีจะทาให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ วแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในการได้ รับการบริ การ ส่งผลให้ เกิดความ
พึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริการ เข่น ขันตอนในการพิ
้
จารณาอนุมตั สิ ินเชื่อมีความรวดเร็ วและมีระเบียบการ
ทางานที่ ถูกต้ อ ง เป็ นต้ น ดัง นัน้ ปั จ จัย ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการ จึง มี
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ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ สุวรรณพุม่ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อลูกค้ าในการเลือกใช้ บริ การสินเชื่อและศึกษาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่มีผลต่อ
ลูกค้ าในการเลือกใช้ บริ การสินเชื่ อของธนาคารพัฒ นาวิสกากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย โดยพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ มีความสั มพันธ์ กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05 และงานวิจัยของ สุรัสดา มีด้วง (2558) ศึกษาเรื่ องปั จ จัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของธนาคาร ออมสิ น ส านั ก ราชด าเนิ น เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานครโดยพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ กับ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ออมสิน สานักราชดาเนิน เขตพระนคร
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.6 ด้ านบุคคลากร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านบุคคลากร มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ของผู้ใช้ บ ริ การ 5 ธนาคาร
พาณิ ชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก ขันตอนการตั
้
ดสินใจ ขันตอนพฤติ
้
กรรม
หลังการใช้ บริ การ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากในการเลือกใช้ บริการ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับความเข้ าใจและเกิดประโยชน์สงู สุดในการใช้ บริ การ
สิ นเชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์จึงจ าเป็ นที่ จ ะต้ องได้ รับคาแนะน าจากพนักงานที่ มี ความรู้ ความช านาญ
เกี่ ย วกับ สิ น เชื่ อเช่าซื อ้ และธุ รกิ จ เช่าซื อ้ ดัง นัน้ บุค คลากรที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในการให้
คาปรึกษาด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อและธุรกิจเช่าซื ้อ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความน่าเชื่อถือและ
มัน่ ใจในการเลือกใช้ บริการ จึงเป็ นปั จจัยที่องค์กรธุรกิจให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ใช้ บริ การเกิดความสนใจและมัน่ ใจในการที่จะเข้ ามาเลือกใช้ บริการ ดังนันปั
้ จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้ านบุคคลากรบุคคลากร จึงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของกิตติ
จันทรานิเวศน์ (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้
รถยนต์มือสองกับธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปั จจัยด้ าน
บุคลากรมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสินใจด้ านวงเงินสินเชื่อที่ต้องการในระดับต่าและใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจยั ของศรุต อรุณสมสุข (2558)
ศึกษาเรื่ องปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี ความสัม พัน ธ์ กับการตัดสิน ใจใช้ สิ นเชื่ อเช่าซื อ้
รถยนต์ ธ นาคารธนชาต จ ากั ด (มหาชน) โดยพบว่ า ปั จ จั ย ด้ านบุ ค ลากรทางการบริ ก ารมี
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ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจใช้ สิ น เชื่ อเช่ า ซื อ้ รถยนต์ ธ นาคารธนชาต โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่าในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2.7 ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัม พันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ของ
ผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทยในขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก ขันตอนการตั
้
ดสินใจ
ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริ การ โดยมี ความสัม พันธ์ ในระดับต่า ทิศทางเดียวกัน เนื่ องจาก
ลักษณะทางกายภาพเป็ นสิ่งแรกๆที่ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถพบเห็นได้ ง่ายที่สดุ และมีอิทธิพลทังในแง่
้
การดึงดูดให้ ผ้ ใู ช้ บริการเข้ ามาใช้ บริ การและความรู้สึกที่อยากเข้ ามาใช้ บริการอีกในครัง้ ถัดไป เช่น
เมื่อผู้ใช้ บริ การพบว่าธนาคารมีป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน อีกทัง้ ยังมีการจัดพืน้ ที่การให้ บริ การตามประเภทของสินเชื่อ ทาให้ สามารถใช้ บริ การได้
อย่างสะดวก ก็จะทาให้ เกิดการกระตุ้นความรู้สึกอยากที่จะเข้ ามาใช้ บริ การ อีกทังยั
้ งส่งผลให้ เกิด
ความประทับใจและอยากที่จะกลับมาใช้ บริ การ ดังนันส่
้ วนประสมการตลาดบริ การด้ านลักษณะ
ทางกายภาพจึงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ
5 ธนาคารพาณิ ช ย์ ชัน้ น าของไทย ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของวัน เฉลิ ม เขตชัย คุป ต์ (2559)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สินเชื่อรถยนต์กบั ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปั จจัย ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจด้ านวงเงินสินเชื่อที่ต้องการในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกั นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจยั ของสุวีณา สุริยประภากร(2551) ศึกษาเรื่ องทัศนคติที่มีผลต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถอีโคคาร์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าทัศนคติด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถอี
โคคาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังประเด็นต่อไปนี ้
1. จากผลการวิจัย ทาให้ ท ราบว่ากลุ่ม ผู้ใช้ บ ริ การที่ มี ก ารตัด สิน ใจเลื อกใช้ บ ริ ก าร
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ระดับอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มี
อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ 25001-35000 บาท ควรให้ ความสาคัญต่อผู้ใช้ บริ การ
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กลุ่มนี ้เป็ นหลัก เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ และสร้ างโอกาสในเชิงข้ อได้ เปรี ยบ
ทางธุรกิจ
2. จากผลการวิ จัย ท าให้ ท ราบว่ากลุ่ม เป้าหมาย ที่ มี การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์สว่ นใหญ่เป็ นเพศชาย ดังนันภาคธุ
้
รกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ ความสาคัญใน
การส่งเสริ มการขาย ทังในแง่
้
ของการเพิ่มช่องทางในการให้ ความรู้ประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ๆหรื อ
การจัดทาเผยแพร่ ข้อมูล ให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ บริ การกลุ่มนี ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการที่กลุ่ม
ผู้ใช้ บริการจะสามารถสืบค้ นข้ อมูลในการประกอบการตัดสินใจให้ ตรงกับความต้ องการของตนเอง
มากที่สดุ อาทิเช่น การติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ ภายในสาขาที่เชื่อมต่อกับมือถือ โดยเมื่อผู้ใช้ บริ การเข้ า
มาใช้ บริการภายในสาขา สามารถที่จะสแกน Barcode ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทแต่ละธนาคาร
สามารถที่จะแสดงข้ อมูลในตัวผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆได้ เป็ นต้ น
3. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภาคธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ค วรให้ ความส าคัญ กับ ความ
หลากหลายของประเภทสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การได้
อย่างสูงสุด เพื่อเป็ นการกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ บริการ
4. ด้ านราคา ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ ความสาคัญในด้ านราคา (อัตรา
ดอกเบี ้ย) เนื่องจากราคาเป็ นปั จจัยหนึ่งในการกาหนดอานาจในการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การของ
ผู้ใช้ บ ริ ก าร ดัง นัน้ ควรมี ก ารวางแผนกลยุท ธ์ ก ารตัง้ ราคาให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ผู้ใช้ บ ริ ก าร
เนื่ องจากรายได้ ของผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ ค่อนข้ างมีจากัด ส่งผลให้ การตัดสิน ใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ต้องใช้ การพิจารณาหลายด้ าน
5. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ภาคธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ควรให้ ความสาคัญกับ
ช่องทางในการชาระเงินค่างวดที่ หลากหลายและยกเว้ นฟรี ค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี เพื่ อเป็ นการ
กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ บริการ
6. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ ความสาคัญกับการ
วางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อเป็ นแนวทางการเพิ่มกาไร ข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ แก่
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ อาทิเช่น มีการผสมการตลาดแบบบูรณาการอาจใช้ ทงการโฆษณา
ั้
ประชาสัมพันธ์ ในการเสนออัตราดอกเบี ้ยพิเศษ การตลาดทางตรงในการให้ ความรู้ คาแนะนาผ่าน
สื่อเทคโนโลยีตา่ ง ๆในปัจจุบนั เป็ นต้ น
7. ด้ านกระบวนการ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ควรมีการจัดการด้ านกระบวนการ
ภายในให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้ นทุนทังเวลาและค่
้
าใช้ จ่าย อีกทังท
้ าให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ บริ การเกิด
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ความพึงพอใจที่จะเข้ ามาใช้ บริ การในครัง้ ถัดไป อาทิเช่น ผู้ใช้ บริการสามารถสแกน Barcode เพื่อ
ตรวจสอบขันตอนในการพิ
้
จารณาอนุมตั สิ ินเชื่อว่าถึงขันตอนไหนแล้
้
ว
8. ด้ านบุค ลากร ภาคธุ รกิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ควรมี การจัด อบรมเพิ่ ม พูน ทัก ษะ
ความรู้ และมีความทันสมัยของข้ อมูล เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ คาปรึ กษา แนะนา รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์และขันตอนการขอสิ
้
นเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
9. ด้ านลักษณะทางกายภาพ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ ความใส่ใจและ
ความสาคัญต่อการจัดการด้ านลักษณะทางกายภาพที่ดีเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการเข้ ามาใช้ บริ การใน
ครัง้ แรกและในครัง้ ถัดไป อาทิเช่น การจัดผังสาขาหรื อรูปแบบให้ มีความสะอาดและทันสมัยเพื่อ
เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ให้ เกิดความน่าเชื่อถือในการได้ รับบริการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการรับรู้ของผู้ใช้ บริการที่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย เพื่อจะสามารถนาไปใช้ ในการประกอบการตัดสินใจของธุรกิจ ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ทงในแง่
ั้
การเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และตอบสนองให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์ ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย เนื่องจากเป็ นการศึกษาที่
สามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาลูกค้ าสินเชื่อเดิม รวมถึงการ
ขยายฐานลูกค้ าใหม่ในอนาคต
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ของ
5 ธนาคารพาณิชย์ ชัน้ นาของไทย
______________________________________________________________________________

คาชีแ้ จง
แบบสอบถามนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจะนาไปใช้
ประโยชน์ในทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี ้
เป็ นปั จจัยสาคัญ ที่จะทาให้ การศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมาย ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับ
ความกรุณาและความร่วมมือจากท่าน และขอบคุณมา ณ ที่นี ้ด้ วย
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ของผู้ใช้ บริ การ 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  เพี ยงข้ อเดียวที่ตรงกับข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ
 1. 21-30 ปี
 3. 41-50 ปี
3. สถานภาพ
 1. โสด
 3. หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
4. อาชีพ
 1. ข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่วนตัว
5. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
 1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
 3. 25,001-35,000 บาท
 5. 45,001 บาทขึ ้นไป

 2. 31-40 ปี
 4. อายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป
 2. สมรส / อยูด่ ้ วยกัน

 2. พนักงานบริษัทเอกชน
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................
 2. 15,001-25,000 บาท
 4. 35,001-45,000 บาท
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ส่ ว นที่ 2 ข้ อมูล เกี่ ยวกับ ปั จ จัยที่ มี ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิน ใจเลื อกใช้ บ ริ การสินเชื่ อเช่าซื อ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
(5)

ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ธนาคารมี ป ระเภทสิ น เชื่ อ เช่าซื อ้ รถยนต์ ที่
หลากหลาย
2. สัดส่วนหลักประกันกับวงเงินสินเชื่อเช่าซื ้อมี
ความเหมาะสม
3. ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ด้ านราคา
1. กาหนดอัตราดอกเบีย้ ในระดับที่แข่งขันกับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นได้
2. อัตราดอกเบี ้ยปรับ กรณีผิดนัดชาระมีความ
ยืดหยุ่น (เริ่ มปรับเมื่ อครบกาหนดชาระเกิน 7
วัน )
3. กรณี ปิ ดบั ญ ชี ก่ อ นครบก าหนดสั ญ ญ า
ลูกค้ าได้ รับส่วนลดดอกเบี ้ย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. ธนาคารมีช่องทางในการชาระเงินค่างวดที่
สะดวก เช่น 7-11 เคาร์ เตอร์ เซอร์ วิส โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย

(4)

(3)

(2)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง

(1)
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2. ธนาคารมี ก ารให้ บริ ก ารแบบออนไลน์
สามารถใช้ บริการและดูข้อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
3. สามารถชาระค่างวดผ่าน Application บน
มือถือ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่น่าสนใจ
เช่น การให้ สินเชื่อ 3 เท่าของหลักประกัน
2. มี ที ม งานประชาสัม พันธ์ น อกสถานที่ เช่น
การออกบูท
3. มีข้อเสนอให้ อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ
4. การแจกของก านั ล และของที่ ร ะลึ ก จาก
ธนาคาร
5. ธนาคารมีการแถมประกันภัยรถยนต์
ด้ านบุคลากร
1. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อและ
ธุรกิจเช่าซื ้อ
2. คาถามของลูกค้ าสามารถได้ รับการอธิบาย
และแก้ ไขในระยะเวลารวดเร็ว
3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. พนักงานธนาคารท่านอื่น สามารถให้ บริการ
แทนกันได้

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย

(4)

(3)

(2)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
(1)
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ด้ านกระบวนการให้ บริการ
1. ขั น้ ตอนในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ มี
ความรวดเร็ว
2. ระยะเวลาที่ ใช้ ในการอนุมัติสินเชื่อมี ความ
เหมาะสม
3. มี ร ะเบี ย บการท างานที่ ถู ก ต้ อง แม่ น ย า
เชื่อถือได้
4. ความสะดวกรวดเร็วในการได้ รับบริการ
5. ความถูกต้ องแม่น ยาในการค านวณอัตรา
ดอกเบี ้ยค่าธรรมเนียม
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1.ธนาคารมีเครื่ องมือและอุปกรณ์สานักงานที่
ทันสมัย
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
อยูใ่ นตาแหน่งที่เห็นได้ อย่างชัดเจน
3. มีการจัดพื ้นที่การให้ บริการตามประเภทของ
สินเชื่อ ทาให้ ใช้ บริการได้ สะดวก

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย

(4)

(3)

(2)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
(1)
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ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่า ซื อ้ รถยนต์ ข องผู้ใช้ บ ริ ก าร 5
ธนาคารพาณิชย์ชนน
ั ้ าของไทย
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

(5)
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา
1.ท่ า นให้ ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื อ้
รถยนต์
2. ท่านรู้จกั บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จากการ
ที่พบเห็นบุคคลส่วนใหญ่ใช้ บริการ
3. ท่านได้ รับทราบข้ อมูลขันตอนการด
้
าเนินการ
ที่ง่ายในการขอสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1.ก่อนท่านตัดสิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ การสินเชื่ อเช่า
ซื ้อรถยนต์ ท่านได้ สอบถามจากคนใกล้ ชิด เช่น
บุคคลในครอบครัว เพื่อน
2. ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื อ้ รถยนต์ ท่ า นได้ รับ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิค เช่น อินเตอร์ เนต
3. ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่า
ซื ้อรถยนต์ ท่านได้ รับข้ อมูลจากหน่วยงานของ
ธนาคาร

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย
แน่ ใจ ด้ วย

(4)

(3)

(2)

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
(1)
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การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

(5)
ด้ านการประเมินทางเลือก
1. ท่านเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดย
พิจารณาจากคุณสมบัตดิ ้ านผลิตภัณฑ์
2. ท่านเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดย
พิจารณาจากอัตราดอกเบี ้ย
3. ท่านเลือกใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์โดย
พิจารณาจากชื่อเสียงของธนาคาร
ด้ านการตัดสินใจ
1. ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
เมื่ อ ได้ รั บ ค าแ น ะ น าจ าก เจ้ าห น้ าที่ ที่ ให้
คาแนะนา
2. ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
เมื่อได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ชิด เช่น บุคคล
ในครอบครัว เพื่อน
3. ท่านตัดสินใจใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
เพราะเป็ นลูกค้ าเดิมอยูแ่ ล้ ว
ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
1. ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจในการได้ รั บ ข้ อมู ล
สิ น เชื่ อเช่ า ซื อ้ รถยน ต์ จากเจ้ าห น้ าที่ ที่ ให้
คาแนะนา

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย
แน่ ใจ ด้ วย

(4)

(3)

(2)

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
(1)
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การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อเช่ าซือ้
รถยนต์

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย
แน่ ใจ ด้ วย

(4)

(3)

(2)

ด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
2. ท่านจะกลับไปใช้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
ในครัง้ ต่อไป
3. ท่านจะแนะน าสิ น เชื่ อเช่าซื อ้ รถยนต์ ที่ ท่าน
เลือกใช้ บริ การกับบุคคลภายในครอบครัวและ
เพื่อน
ขอขอบพระคุณที่ทา่ นเสียสละเวลา และช่วยสนับสนุนในการศึกษาครัง้ นี ้

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
(1)

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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