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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ ลกูค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือ
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แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ
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35,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย มีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี
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ทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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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. 

 
Keyword : Service usage decisions, Car hire purchase loans, Commercial banks in 
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สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยความอนเุคราะห์อยา่งดียิ่งจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธิตินนัธุ์  ชาญโกศล อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อคิดเห็นตา่งๆ  ใน
การท าวิจยั ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ซึ่งผู้วิจยั  ขอ
กราบขอบพระคณุในความเมตตาของทา่นเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กลุเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.ล ่าสนั 
เลิศกลูประหยดั ท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเคร่ืองมือในการ
วิจัยให้สมบูรณ์  ซึ่งผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่าน  ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธ์ฉบบันีต้ัง้แต่เร่ิมต้นจนส าเร็จสมบูรณ์  จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ทกุท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ความชว่ยเหลือตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยัอีกทัง้ให้
ความเมตตาด้วยดีเสมอมา ขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดาและบคุคลในครอบครัว ท่ีได้ให้ความรัก 
ความเข้าใจเลีย้งดแูละอบรมสัง่สอน ปลกูฝังความดีงามด้วยความรักตัง้แตเ่ล็กจนโต และมอบโอกาส
ทางการศึกษาเป็นวิชาความรู้ ท าให้ผู้ วิจยัประสบความส าเร็จในการด าเนินการท าสารนิพนธ์  และ
การศกึษาระดบับณัฑิตในครัง้นี ้

ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถาม  ท า
ให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายนีข้อขอบคณุมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนๆ MBA รุ่น 19 
สาขาวิชาการตลาด ท่ีได้มีโอกาสมาศกึษาตอ่ร่วมกนั และเจ้าหน้าท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจ และบณัฑิต
วิทยาลยัทกุทา่นตลอดจนผู้ มีสว่นร่วมท่ีท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี คณุงามความดีและ
ผลจากความมุ่งมั่นอันเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี  ้ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาคุณบิดามารดาและบูรพา
อาจารย์ทกุท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาอบรมสัง่สอน และผู้ มีพระคณุทกุทา่นท่ีไม่อาจกล่าวได้หมด 
ณ ท่ีนี ้ผู้วิจยัซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ธุรกิจเชา่ซือ้ยานยนต์ เป็นธุรกิจหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทย มาอยา่งตอ่เน่ือง
และเตบิโตสอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยสถิตธิุรกิจสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ ใน 
ปี 2560 ตลาดรถยนต์ใหมป่รับตวัดีขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี สะท้อนจากยอดขายรถยนต์ใหมใ่น
ประเทศท่ีกลบัมาขยายตวัอีกครัง้ท่ีร้อยละ 13.4 ตอ่ปี มาอยูท่ี่ 871,647 คนัหลงัจากท่ีเคยขยายตวั
สงูมากในปี 2555 จากโครงการรถยนต์คนัแรก แบง่เป็นรถยนต์นัง่สว่นบคุคลขยายตวัร้อยละ 23.7 
ตอ่ปี และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ขยายตวัร้อยละ 7.5 ตอ่ปี (สมาคมธุรกิจเชา่ซือ้ไทย, 2560) โดยมี
ปัจจยับวกส าคญัจาก 1) การเปล่ียนรถยนต์หลงัจากอายกุารถือครองในโครงการรถยนต์คนัแรก
ครบก าหนดโดยกลุม่รถยนต์ประเภทเคร่ืองยนต์ต ่ากวา่ 1,500 ซีซี เป็นหลกั  2) ภาวะเศรษฐกิจท่ี
ทยอยฟืน้ตวั โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุม่รายได้ระดบัปานกลางถึงระดบัสงูท่ีฟืน้ตวัสอดคล้องกบั
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุม่รายได้ระดบัปานกลางถึงระดบัลา่งยงัคงฟืน้ตวัช้ากวา่ และ 
3) การทยอยจ าหนา่ยรถยนต์รุ่นใหมห่ลากหลายย่ีห้อและหลากหลายประเภทรถ ส่วนตลาด
รถยนต์ใช้แล้วโดยรวมในปี 2560 มีทิศทางท่ีชะลอลงบ้าง (สมาคมธุรกิจเชา่ซือ้ไทย, 2560) 
หลงัจากการกลบัมาเร่งตวัขึน้มากของยอดขายรถยนต์ใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กท่ีมีการ
เปิดตวัในหลากหลายรุ่นสง่ผลให้มีปริมาณรถยนต์ใช้แล้วเข้าสูต่ลาดเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะรถยนต์
ท่ีอยูใ่นโครงการรถยนต์คนัแรก ซึง่สง่ผลเชิงลบตอ่ราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาดบ้าง อยา่งไรก็ตาม 
ภาวะเศรษฐกิจท่ีทยอยฟืน้ตวัและธนาคารยงัคงให้ความส าคญัในการให้สินเช่ือกลุม่รถยนต์ใช้แล้ว
อยา่งตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกลบักลุม่รถยนต์ใหมจ่ะยงัคงสนบัสนนุตลาดรถยนต์ใช้แล้วให้อยูใ่นระดบัท่ี
ยงัเตบิโตได้ 

ส าหรับสินเช่ือคงค้างเพื่อเชา่ซือ้รถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตวัดีขึน้มาอยู่ท่ี 
921,437 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 ซึง่ขยายตวัร้อยละ 5.2 ตอ่ปี สอดรับกบัยอดขายรถยนต์
และคณุภาพสินเช่ือท่ีทยอยปรับตวัดีขึน้ สะท้อนจากสดัสว่นหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวมของ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ท่ีทรงตวัต ่าอยูท่ี่ร้อยละ 1.63 ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3/2560 ส าหรับสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์คงค้าง ณ สิน้ไตรมาสท่ี3/2560 ของผู้ให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 6 รายใหญ่ท่ีเป็น
ธนาคารพาณิชย์หรือในเครือธนาคารพาณิชย์ของไทย ได้แก่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั 
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(มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท กสิกรลิสซิ่ง จ ากดั รายละเอียดส่วน
แบง่การตลาดตามยอดสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์คงค้าง ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ไตรมาสท่ี 3/2560 ของ
แตล่ะธนาคารแสดงไว้ตามแผนภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 สว่นแบง่การตลาดตามยอดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์คงค้างของธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ไตรมาสท่ี 3/2560 
 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2560 ธนาคารเกียรตนิาคนิ : ยอดสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
 
ในปัจจบุนัผู้ให้บริการในธุรกิจเชา่ซือ้ยานยนต์ในไทยประกอบไปด้วย สถาบนัการเงิน 

บริษัทผู้ผลิตและตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ (Captive finance) และ Non-banks ซึง่มีลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนั คือ (1) สถาบนัการเงิน สว่นใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศ และธุรกิจ ในเครือธนาคาร (Bank’s subsidiaries) ท าให้ผู้ให้บริการกลุม่นีมี้ต้นทนุ
การเงินต ่ากวา่ผู้ให้บริการประเภทอ่ืน (2) Captive finance ซึง่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของไทยมากขึน้ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาโดยอาศยัความได้เปรียบจากการสนบัสนนุทาง
การเงินจากบริษัทแมซ่ึง่เป็นคา่ยรถยนต์และสร้างความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์จากการเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจและท าการตลาดร่วมกบัตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ในประเทศ (Dealer) (3) Non-banks         
ผู้ให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ รายย่อยท่ีสว่นใหญ่เป็นผู้ให้บริการลิสซิ่งท่ีให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
ด้วยซึง่ในปัจจบุนัมีประมาณ 300 รายทัว่ประเทศ โดย Non-banks มกัเสียเปรียบด้านเงินทนุเม่ือ
เทียบกบัผู้ให้บริการประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
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Banks & Subsidiaries
65.9%

Captive Finance
29.5%

Non-Banks 4.6%

ท าให้ต้องเน้นให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์และมีความเส่ียงเกิดหนีเ้สียสงูกว่าผู้ให้บริการ
กลุม่อ่ืนเพราะมีฐานลกูค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ มีรายได้น้อย เม่ือพิจารณาสว่นแบง่ตลาดเฉพาะธุรกิจ 
เชา่ซือ้รถยนต์ในปี 2560 จะพบวา่ผู้บริการท่ีเป็นสถาบนัการเงินมีสว่นแบง่ตลาดสงูสดุ โดยมี
สดัสว่นสินเช่ือ 65.9% ของยอดคงค้างสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ทัง้หมด และ Captive finance มีสว่น
แบง่ตลาดรองลงมา 29.5% ในขณะท่ี Non-banks มีสว่นแบง่ตลาดเพียง 4.6% (ภาพประกอบ 
ท่ี 2) 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 สว่นแบง่การตลาดตามยอดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 

  
ท่ีมา: สมาคมธุรกิจเชา่ซือ้ไทยและรายงาน แนวโน้มธุรกิจอสุาหกรรม Krungsri 

Research 
 
แนวโน้มอตุสาหกรรม ธุรกิจเชา่ซือ้ยานยนต์คาดว่าจะเข้าสูท่ิศทางของการฟืน้ตวัอยา่ง

ตอ่เน่ืองในระยะข้างหน้า ตอ่เน่ืองในชว่งปี 2561-2563 (ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2561) โดยสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์คาดวา่จะเติบโต เฉล่ีย 7.5% YoY 
(ภาพประกอบ 3) สอดคล้องกบัทิศทางการฟืน้ตวัของตลาดรถยนต์ในประเทศ อยา่งไรก็ดี การ
แขง่ขนัในธุรกิจเชา่ซือ้จะยงัคงรุนแรงในขณะท่ีต้นทนุมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จงึอาจสร้างแรงกดดนัตอ่
ก าไรของผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้ธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์มีแนวโน้ม
เตบิโตตามทิศทางการฟืน้ตวัของตลาดรถยนต์ในประเทศท่ีคาดวา่จะได้รับผลบวกจากการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจ ซึง่สง่ผลดีตอ่ก าลงัซือ้ของครัวเรือน ภายใต้สถานการณ์ท่ีผู้ผลิตรถยนต์มีแนวโน้ม
เปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่อกมาอยา่งตอ่เน่ืองในระยะข้างหน้าเพ่ือรองรับก าลงัซือ้ท่ีฟืน้ตวั ท าให้
ผู้บริโภคบางสว่นอาจตดัสินใจเปล่ียนรถยนต์ รุ่นใหมท่ี่มีเทคโนโลยีดีขึน้ รวมทัง้ตลาดรถยนต์ 
มือสองท่ีปรับดีขึน้จากปัจจยัด้านราคา นอกจากนี ้ความต้องการรถยนต์บรรทกุสินค้าของภาค
ธุรกิจยงัมี แนวโน้มเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองตามการขยายตวัของโครงการภาครัฐ ในขณะท่ี ผลกระทบจาก
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อปุสงค์ท่ีถกูใช้ไปล่วงหน้าบางสว่นจากนโยบายรถยนต์คนัแรก แม้วา่จะยงัคงสง่ผลอยูใ่นชว่ง 
ระหวา่งปี 2561-2562 แตค่าดวา่จะมีผู้บริโภค บางสว่นทยอยตดัสินใจเปล่ียนมือรถยนต์มากขึน้ซึง่
จะสง่ผลบวกตอ่ธุรกิจ เชา่ซือ้รถยนต์ให้ขยายตวัดีขึน้ อยา่งไรก็ดี ภาระหนีค้รัวเรือนท่ียงัอยูใ่น 
ระดบัสงู อาจท าให้สินเช่ือเช่าซือ้จะยงัคงเติบโตอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยในชว่งระหวา่งปี 2561-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รายงาน แนวโน้มธุรกิจอสุาหกรรม Krungsri Research 
 
ท่ีมา: สมาคมธุรกิจเชา่ซือ้ไทยและรายงาน แนวโน้มธุรกิจอสุาหกรรม Krungsri 

Research 
 
นอกจากนีก้ารแขง่ขนัเพ่ือชิงสว่นแบง่ตลาดของธุรกิจเชา่ซือ้มีแนวโน้มรุนแรงในระยะ

ข้างหน้า โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจ Captive finance ท่ีจะยงัคงแขง่ขนัด้าน ราคาอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็น
กลยทุธ์ส าคญัท่ีผู้ให้บริการกลุม่นีเ้ลือกใช้ในภาวะท่ีตลาดซบเซาในชว่งท่ีผา่นมา รวมถึงการเปิดตวั
รถยนต์รุ่นใหม่ การแขง่ขนัท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึน้อาจสร้างแรงกดดนัให้ผู้ให้บริการกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ให้ต้องเข้ามาแขง่ขนัด้านราคาเชน่กนัเพ่ือรักษาส่วนแบง่ตลาด เน่ืองจากได้เสียสว่นแบง่
ตลาดให้กบั Captive finance ตัง้แตช่ว่งโครงการรถยนต์คนัแรก ในขณะเดียวกนัผลก าไรของธุรกิจ
อาจได้รับแรงกดดนัเพิ่มเตมิจาก ต้นทนุของผู้ประกอบการท่ีโน้มเพิ่มขึน้ตามแนวโน้มอตัราดอกเบีย้
ขาขึน้และต้นทนุด้านการด าเนินการท่ีปรับเพิ่มขึน้ภายใต้การบงัคบัใช้สญัญาเช่าซือ้ฉบบัใหม่ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการลิสซิ่งรายยอ่ยซึง่มีข้อเสียเปรียบด้านต้นทนุทางการเงินเม่ือเทียบกบัผู้
ให้บริการรายอ่ืน ๆ 
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ดงันัน้ งานวิจยัฉบบันีจ้งึสนใจศกึษาวา่ ภายใต้สถานการณ์ภาวะตลาดมีการแขง่ขนัสงูท่ี
ก าลงัจะเผชิญในอนาคตนี ้จะสง่ผลกระทบตอ่ตลาดการซือ้ขายรถยนต์และการปล่อยสินเช่ือ 
เชา่ซือ้รถยนต์อยา่งไร และธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ จะมีการด าเนินนโยบายและกลยทุธ์ท่ีส าคญั
อยา่งไรเพ่ือจะรับมือกบัสถานการณ์ดงักลา่ว อีกทัง้ยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจและสร้างผลก าไร
จากการให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ได้  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้
1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
3. เพ่ือน าเสนอแนวทางด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์   

ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาในครัง้นี ้ได้แก่ ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานประจ าปี : จ านวนผู้ เข้า
มาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของไทย จ านวน 
1,210,000 คน (ธนาคารเกียรตนิาคนิ, 2560) 

 
ตาราง 1 จ านวนผู้ใช้บริการด้านสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

 

ธนาคาร จ านวนผู้ใช้บริการ 

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  380,000 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  350,000 
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3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 200,000 

4. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  150,000 

5. ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 130,000 

รวม 1,210,000 

 
ท่ีมา: รายงานประจ าปีธนาคารเกียรตนิาคนิ  (2560) 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้

1. เพ่ือให้ทราบถึงการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

2. เพ่ือให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

3. เพ่ือให้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถน าข้อมูลการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ไปประยกุต์ใช้และปรับกลยทุธ์ของภาคธุรกิจให้เหมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนั
ในสงัคมปัจจบุนั 

4. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีท าการวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงในการน าข้อมลูท่ี
ได้จากการวิจยัไปศกึษาตอ่ในอนาคต 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณด้วยสูตรของ (Taro Yamane, 1970) โดยมีการก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 

โดยท่ี   n  =    
N

1+N𝑒2 

 

เม่ือ     n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N   แทน  ขนาดของประชากร 
   e   แทน  คา่ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 
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        แทนคา่ในสตูรได้ดงันี ้
 

n         =               
N

1+N𝑒2 
 

n         =     
1,210,000

1+1,210,000(0.05)2 

 
n         =          399.99   คน 

จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยได้เลือก
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ประกอบด้วย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตนิาคนิ 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
กลุม่ตวัอยา่งผู้วิจยัจะท าการเก็บกลุม่ตวัอยา่งจากธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยดงักลา่ว โดยแบง่
โควตากลุม่ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ด้วยสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ดงันี  ้

 
ตาราง 2 กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

 

                   ธนาคาร จ านวนกลุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (n) 

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)                     80 ชดุ 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                     80 ชดุ 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)                    80 ชดุ 

4. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)                     80 ชดุ 

5. ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)                    80 ชดุ 

รวม                   400 ชดุ 
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ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   : ระหวา่งเดือน มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2562 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงันี ้
1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

1.1.1 เพศ 
1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
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 อายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส / อยู่ด้วยกนั 
1.1.3.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

1.1.4 อาชีพ 
1.1.4.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.4.3 ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.4.4 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................... 

1.1.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.5.1 น้อยกวา่หรือเท่ากบั 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 บาทขึน้ไป 
1.2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 

1.2.1 ผลิตภณัฑ์ 
1.2.2 ราคา 
1.2.3 ชอ่งทางการจ าหน่าย 
1.2.4 การสง่เสริมการตลาด 
1.2.5 บคุลากร 
1.2.6 กระบวนการให้บริการ 
1.2.7 ลกัษณะทางกายภาพ 

2. ตั วแป รตาม  (Dependent Variable) ไ ด้ แก่  ปั จ จั ย ท่ี มี ค วาม สั ม พั น ธ์ต่ อ 
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ หมายถึง การท าสญัญาซือ้ขายระหวา่งลกูค้ากบับริษัทจ าหนา่ย
รถยนต์ โดยท าสญัญาเชา่ซือ้ผา่นธนาคารพาณิชย์ โดยทางธนาคารพาณิชย์จะช าระคา่รถยนต์ 
เตม็จ านวนแทน หลงัจากนัน้ก็ท าสญัญาตกลงผอ่นจา่ยเป็นรายเดือนให้กบัธนาคารพาณิชย์ 

2. สว่นประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง สิ่งท่ีผู้บริโภคใช้พิจารณาการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม นามธรรม ซึง่เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการกระท า
หรือการตดัสินใจกระท า 

2.1 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง วงเงินในการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ครอบคลุม
รถยนต์ท่ีซือ้มาทกุรุ่น ทกุย่ีห้อ ระยะเวลาการผอ่นช าระคา่งวดรถยนต์มีความหลากหลาย เงินดาวน์
ขัน้ต ่าไม่สูงมาก และลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาช าระค่างวดรถยนต์ได้ตามความสะดวกของ
ตวัเอง 

2.2 ปัจจยัด้านราคา หมายถึง อตัราดอกเบีย้สินเช่ือเช่าซือ้ของธนาคาร นอกจากนีย้งั
รวมไปถึงคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน การโอนรถ ประกนัภยัรถยนต์ 

2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย หมายถึง ท าเล ท่ีตัง้เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีเข้ามาติดต่อ
ขอรับข้อมลูสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
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2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษท่ีจูงใจให้กับ
ลกูค้า เชน่ การอนมุตัเิงินดาวน์ท่ีอตัรา 5% ของราคารถยนต์ เพียงแคมี่ผู้ค า้ประกนั , อตัราดอกเบีย้
เป็นลกัษณะคงท่ี โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสดุ 84 เดือนและการลดอตัราดอกเบีย้ในกรณีท่ี
ลกูค้าปิดบญัชีก่อนก าหนด 

2.5 ปัจจยัด้านบุคลากร หมายถึง ความรู้และความสามารถของเจ้าหน้าท่ีธนาคาร
เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สามารถอธิบายและตอบค าถามเก่ียวกับขัน้ตอนวิธีการขอสินเช่ือ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือ และข้อตกลงในการท าสญัญาได้อยา่งชดัเจน 

2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ขัน้ตอนในการพิจารณาอนุมัต ิ 
ความรวดเร็วในการได้รับการอนุมัติสินเช่ือ การลงรายละเอียดข้อผูกมัดในสัญญาเช่าซือ้อย่าง
ถกูต้องชดัเจน อีกทัง้ความรวดเร็วในการด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์และความรวดเร็วในการ
จดัส่งเอกสารส าคญัให้กบัลกูค้า เช่น สญัญาเช่าซือ้ ส าเนาทะเบียนรถยนต์ ป้ายภาษี การ์ดช าระ
คา่งวด ใบเสร็จคา่งวด เป็นต้น 

2.7 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ความพร้อมของสถานท่ีในส่วนท่ีนั่ง
รับรองลกูค้ากรณีรอควิเพ่ือเข้ารับบริการ และความครบครันในด้านสาธารณปูโภค 

3. การตดัสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกของจิตใจทัง้ภายในและ
ภายนอกเพ่ือสนองความต้องการของบคุคลท่ีตดัสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม ่โดยสามารถใช้
เคร่ืองมือทดสอบ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ในการขอสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ ระยะเวลาท่ีธนาคารพิจารณา
อนมุตัิ วงเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนมุตัติามท่ีขอหรือไม ่ระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู้  ชอ่งทางในการช าระ
คา่งวด  

4. ธนาคารชัน้น า หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ของไทยท่ีมียอดสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์เรียง
ตามล าดบั (สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย) ประกอบด้วย ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ   

 อาย ุ 

  สถานภาพ  

  อาชีพ  

 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ประกอบด้วย ตวัแปรท่ีศกึษา สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ ตวั
แปรอิสระ (Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่มีกรอบแนวคดิ
ในการวิจยัดงันี ้

 
          ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 

สว่นประสมทางการตลาดบริการ 

 ผลิตภณัฑ์  

 ราคา  

 ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

 การสง่เสริมการตลาด 

 บคุลากร 

 กระบวนการให้บริการ 

 ลกัษณะทางกายภาพ 
 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ 

ชัน้น าของไทย 

  1. การรับรู้ปัญหา 
  2. การค้นหาข้อมลู 
  3. การประเมินทางเลือก 
  4. การตดัสินใจ 
  5. พฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ผู้ใช้บริการเชา่ซือ้รถยนต์ท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์แตกตา่งกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  
การสง่เสริมการตลาด บคุลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ผู้วิจยัได้ศกึษาถึงแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อสนบัสนนุเนือ้หาตามหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านธุรกิจการบริการ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านการบริการ 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
6. แนวคดิเก่ียวกบัสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์ 

อรรถวุฒิ ศีลวุฒิคุณ (2548, น. 19) ได้กล่าวว่า แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็น
ทฤษฎีท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการท่ีวา่ พฤตกิรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์นัน้เกิดขึน้จากแรงขบัภายนอก
ท่ีมากระตุ้น (Exogenous Factors) และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบับท่ี
สงัคมวางเอาไว้ และสงัคมมกัก าหนดให้บคุคลมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั มีแบบ
แผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น กล่าวโดยสรุปก็คือ แนวคิดนีเ้ช่ือว่า คนท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัก็จะมีพฤตกิรรมท่ีตา่งกนัไปด้วย 

สุภาภรณ์ พลนิกร (2548, น. 28) ได้กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง 
ลักษณะทางสถิติท่ีสามารถวัดได้ของประชากร ซึ่งมีการแบ่งตามส่วนตลาดดังนี ้อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ และการศกึษา ในทางการตลาดจงึนิยมน ามาใช้ในการวางต าแหน่ง
ของตลาดเปา้หมาย (Target market position) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการชีน้ าโอกาสทางธุรกิจได้  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539 , น. 57) ได้กล่าวถึง ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
(Demographic) ว่าเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ท่ีจะท าให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อการ
ก าหนดตลาดเปา้หมายได้อย่างแม่นย า อีกทัง้ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัจะมี
อิทธิพลตอ่การตดิตอ่ส่ือสารมากกว่าตวัแปรอ่ืน ซึง่ประกอบด้วย 
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1. เพศ (Sex) ผู้หญิงกบัผู้ชายมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กัน อาทิเช่น ผู้ ชายมักจะมีความเป็นผู้ น า กล้าตัดสินใจมากกว่าผู้ หญิง ดังนัน้โดยส่วนใหญ่
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ชายมักให้ความสนใจ จึงเป็นพวกผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการเลือกซือ้รถยนต์ เป็นต้น 
ดงันัน้นักการตลาดจึงได้น าลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกตา่งของสว่นตลาด เน่ืองจากผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัตามช่วงวยั อาทิเช่น ช่วงอายุวยัท างานมกัจะสนใจผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัรถยนต์เน่ืองจากเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเดินทางมาท างาน แตอ่ย่างไรก็ตาม ตวัแปร
ชนิดนีอ้าจเป็นตวัแปรลวงได้ ทัง้นีมี้สาเหตมุาจากจิตวิทยาภายในของคนเราท่ียงัมีความแตกตา่ง
กนัออกไป เป็นต้น 

3. สถานภาพทางครอบครัว (Family status) นกัการตลาดจะให้ความส าคญัใน
การท่ีบุคคลท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยพิจารณาจากลักษณะบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใด
สินค้าหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จากสถานภาพทางครอบครัว ก็เป็น
แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยในการพฒันากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม อาทิเช่น บุคคลท่ีมีสถานภาพ
โสด ก็จะมีก าลังขออนุมัติสินเช่ือและการผ่อนค่างวดรถยนต์มากกว่า บุคคลท่ีมีสถานภาพทาง
ครอบครัวท่ีสมรสแล้ว เป็นต้น 

4. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละอาชีพมีความจ าเป็นในการอุปโภค 
บริโภค ท่ีแตกต่างกัน เช่น พนักงานขายมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพ 
ดงันัน้สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น    ดังนัน้นักการตลาด จึงต้องศึกษาว่า
สินค้าและบริการของธุรกิจนัน้ เป็นท่ีต้องการของกลุม่อาชีพประเภทใด เพ่ือท่ีจะได้จดัเตรียมสินค้า
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่อาชีพเหลา่นัน้ได้อยา่งเหมาะสม 

5. รายได้ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้ บริโภคท่ีมีรายได้สูง แต่
อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้น้อย จะเป็นกลุ่มตลาดท่ีใหญ่กว่า  ซึ่งสินค้าหรือ
บริการท่ีนิยมแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตามรายได้ ได้แก่  รถยนต์  เป็นต้น แม้ว่ารายได้จะเป็น 
ตวัแปรท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย แตน่กัการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑ์รายได้รวมเข้ากบั
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ตวัอ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเปา้หมายชดัเจนยิ่งขึน้ เชน่ กลุ่มผู้ มี
รายได้สูงท่ีอายุยังน้อย เป็นการใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นต้น นอกจากนีก้ารศึกษา 
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อาชีพ และรายได้นัน้ มักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพ  
การงานท่ีดี มีรายได้สูง ส่วนบุคคลทีมีการศึกษาน้อย โอกาสท่ีจะมีอาชีพการงานในระดบัสูงนัน้
ยอ่มเป็นไปได้ยาก สง่ผลให้มีรายได้น้อย 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจยัสามารถสรุปหลกัการได้ดงันี ้
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะการศกึษาซึง่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างและพฤตกิรรม
ของการแสดงออกในแตล่ะบคุคล ซึง่อาจเกิดผลกระทบทัง้จากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน
ของแตล่ะบคุคลภายในสงัคม โดยลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุอาชีพ 
รายได้ และสถานภาพสมรส ซึง่มีความแตกตา่งกนัออกไปแตล่ะบคุคล ดงันัน้ในเร่ืองของการ
ด าเนินงานทางธุรกิจทางด้านการตลาด ผู้ประกอบการหรือนกัวางแผนธุรกิจ จงึนิยมน า
แนวความคิดทางด้านประชากรศาสตร์มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่เปา้หมายในแตล่ะกลุม่ทางด้านประชากรศาสตร์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึง  
ตอบโจทย์ และบรรลเุปา้หมายในการด าเนินงานทางธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ อีกทัง้ยงัเป็น
แนวทางหนึง่ในการหาช่องทางด้านการตลาดในการเพิ่มผลก าไรในการด าเนินธุรกิจอีกตอ่ไปทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีทางด้านธุรกิจการบริการ 

ความหมายของการบริการ 
Kotler (2011, p. 428) การบริการคือกิจกรรมซึ่งฝ่ายหนึ่งได้เสนอเพ่ือขายให้อีกฝ่าย

หนึ่งโดยผู้ รับบริการนัน้ไม่ได้ครอบครองการบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจท าควบคู่ไปกบัการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์หรือไมก็่ได้ 

Lehtinen (1983, p. 21) ได้ให้ค าจ ากดัความของการบริการคือกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก
การปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลเพื่อท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจ 

ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา (2547, p. 6) ท่ีกล่าวว่า การบริการคือกิจกรรมโดยทัว่ไปมิ
อาจจบัต้องได้ ซึ่งตามปกติมกัจะเกิดขึน้เม่ือมีการติดตอ่กันระหว่างลูกค้ากับพนกังานผู้ ให้บริการ  
และ/หรือระบบของผู้ให้บริการนัน้ ซึง่เป็นการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้านัน่เอง 

ในทางธุรกิจกล่าวได้ว่า การบริการ หมายถึงการให้สิ่งท่ีลูกค้าต้องการหรือการรับรู้
และสนองความต้องการของลกูค้า เพ่ือบ าบดัความต้องการและความจ าเป็นพร้อม ๆกนัโดยท่ีการ
ให้บริการท่ีดีจะครอบคลุมถึงการให้ลูกค้าในสิ่งท่ีเขาต้องการในเวลาท่ีต้องการและในรูปแบบท่ี
ต้องการ เพ่ือได้รับความพงึพอใจเตม็ท่ี 
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จากความหมายท่ีกล่าวมา โดยสรุปการบริการหมายถึงกระบวนการด าเนินการของ
บคุคลหรือองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผล
ของการกระท านัน้ ซึ่งการบริการท่ีดีจะเป็นการกระท าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ี
แสดงเจตจ านงให้ได้ตรงกบัสิ่งท่ีบคุคลนัน้คาดหวงัไว้พร้อมทัง้ท าให้บคุคลดงักล่าวเกิดความรู้สึกดี
และประทบัใจกบัสิ่งท่ีได้รับ 

ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับการบริการนัน้จ าเป็นจะต้องศึกษาถึงลักษณะของบริการ 
(Service Characteristics) เน่ืองจากบริการมีลักษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสินค้า (Product) 
อยู่หลายประการ สามารถสรุปออกมาได้ทัง้หมด 4 ประการ ดงันี ้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2539, น. 
432) 

1. การบริการไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangibility) ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเส่ียง
ในการเลือกซือ้บริการ นักการตลาดจึงต้องหาวิธีลดความเส่ียงให้กับผู้ บริโภคโดยการสร้าง
หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมขึน้มา เชน่ การมาขอ
ใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้เป็นบริการไม่สามารถจับต้องได้  ท าให้ต้องใช้การสร้างหลักฐานทาง
กายภาพ กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความน่าเช่ือถือและพยายามชีใ้ห้เห็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
บริการมากกวา่ตวัการบริการ มาชว่ยให้เกิดความมัน่ใจในการบริการ 

2. การบริการไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคออกจาก
กันได้ (Inseparability) เน่ืองจากโดยทั่วไปการบริการมักจะถูกผลิตและบริโภคในระยะเวลา
เดียวกนั โดยกลยทุธ์การให้บริการคือการก าหนดมาตรฐานด้านเวลาการให้บริการอนัรวดเร็ว เช่น 
การจดัอนัดบัควิก่อนหลงัของการเข้ามารับบริการ การขยายส านกังานเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีการให้บริการ 

3. คุณ ภาพการบ ริการไม่ค ง ท่ี /ไม่ มี มาตรฐานในการบ ริการท่ีแน่นอน 
(Variability/Heterogeneity) ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พนักงานท่ีให้บริการเวลาท่ี
ให้บริการ สถานท่ีท่ีให้บริการ และวิธีการในการให้บริการ  

4. การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) เน่ืองจากโดยทั่วไปผู้ ให้
บริการไม่สามารถเก็บรักษาบริการไว้ในรูปของสินค้าคงคลังเหมือนสินค้าได้  ท าให้บริษัทเสีย
โอกาสในการขายบริการไปถ้าไม่มีลูกค้ามาซือ้บริการนัน้  เช่น การมีเจ้าหน้าท่ีบริการไม่ทันตาม
ความต้องการของลูกค้าก็จะต้องเสียต้นทุนในการบริการส่วนนัน้ไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ดงันัน้
ผู้บริหารกิจการการบริการจะต้องพยายามวางแผนและสง่เสริมการบริการ 
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คุณภาพของการให้บริการ 
คุณภาพ (Quality) หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อความรวดเร็วและความ

ถูกต้อง สุรศกัดิ์  นานานุกูล (2538, น. 111) ซึ่งคุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman 
(1985) เช่ือว่าคณุภาพบริการขึน้อยู่กบัช่องว่างระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ของผู้ รับบริการ
เก่ียวกับบริการท่ีได้รับจริง Parasuraman (1985, p. 46) และจากแนวคิดดงักล่าว Parasuraman 
และคณะ ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการพบว่าปัจจัยพืน้ฐานท่ีผู้บริโภคใช้ในการ
ตดัสินคุณภาพของการบริการมี 10 ด้าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือด้านการรับรู้และ
ด้านการคาดหวงั มีรายละเอียด ดงันี ้(Parasuraman, 1985, p. 47) 

ความไว้วางใจได้  (Reliability) เก่ียวข้องกับความถูกต้องในกระบวนการ
ให้บริการ 

การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือความตัง้ใจและความ
พร้อมท่ีจะให้บริการของพนกังาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการด้วย 

ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) หมายถึงคุณสมบตัิในการมี
ทกัษะและความรู้ความสามารถในการให้บริการ 

การเข้าถงึการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการตดิตอ่ส่ือสาร 
ความมีอัธยาศัย (Courtesy) พนกังานท่ีให้บริการลูกค้าต้องมีอธัยาศยัไมตรี มี

ความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมไปถึงการแต่งกายท่ีสุภาพและเหมาะสมของพนกังาน
ด้วย 

การติดต่อส่ือสาร (Communication) ความสามารถในการอธิบายลูกค้าให้
เข้าใจอยา่งถกูต้อง โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ได้แก่ ช่ือเสียงขององค์กร ลักษณะท่ีน่าเช่ือถือ
ของพนกังานท่ีติดตอ่กบัลกูค้า ความซ่ือสตัย์ น่าไว้วางใจ ความเช่ือถือได้และการน าเสนอบริการท่ี
ดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า 

ความปลอดภัย (Security) การบริการท่ีส่งมอบแก่ลูกค้าไม่มีอันตราย ความ
เส่ียงและปัญหาตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่ ความปลอดภยัของร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็นสว่นตวั 

การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า (Understanding / Knowing the customer) 
การเข้าใจความต้องการของลกูค้า และเรียนรู้เก่ียวกับความต้องการส่วนตวั ให้ความสนใจลกูค้า
เฉพาะบคุคล และสามารถจ าช่ือลกูค้าได้ 
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ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพ
ขององค์กร ลักษณะภายนอกของพนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ตา่ง ๆ 

ความคาดหวังต่อการได้รับบริการ 
นวลจันทร์  เพิ่มพูนรัตนกุล (2540, น. 11) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวังตาม

ความคดิของเดอเช็คโค วา่การก าหนดความคาดหวงัของบคุคล นอกจากขึน้อยูก่บัระดบัความยาก
ง่ายของงานแล้ว ยังขึน้อยู่กับประสบการณ์ท่ีผ่านมาในครัง้นัน้  ๆด้วย การท่ีบุคคลเคยประสบ
ความส าเร็จในการท างานนัน้ ๆมาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวังในการท างานในคราวต่อไป
สงูขึน้ และใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากขึน้ แตใ่นทางตรงกนัข้ามระดบัความคาดหวงัต ่าลง
มาเพ่ือป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลวจากการท่ีวางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่า
ความสามารถจริง 

Parasuraman (1985, น. 52) ความคาดหวงัของผู้ รับบริการเป็นผลมาจาก ค าบอก
เล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความต้องการของผู้ รับบริการเอง และประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผ่านมา 
รวมถึงข่าวสารจากผู้ ให้บริการทัง้โดยตรงและโดยอ้อมส่วนการรับรู้ของผู้ รับบริการเป็นผลมาจาก
การได้รับบริการและการส่ือสารจากผู้ ให้บริการไปยงัผู้ รับบริการ  ถ้าบริการท่ีได้รับจริงดีกว่าหรือ
เทา่กบัความคาดหวงัถือวา่บริการนัน้มีคณุภาพ  

ความพงึพอใจต่อการได้รับบริการ 
Shelly (1985, p. 56) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็น

ความรู้สกึสองแบบของมนษุย์ คือ ความรู้สกึทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สกึทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้แล้วจะท าให้เกิดความสุข  ความสุขนีเ้ป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึก
ทางบวกเพิ่มขึน้ได้อีก ดงันัน้จะเห็นได้ว่าความสขุเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและความสุขนีจ้ะมี
ผลตอ่บคุคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืน ๆ ดงันัน้ ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลกูค้าให้ได้ เพราะหากลกูค้ารู้สกึพึงพอใจ หมายถึง ลกูค้าเกิดความสขุ รู้สกึคุ้มคา่ และ
ต้องการกลบัมาใช้บริการอีก  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น. 154) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกและต้องการกลับมาใช้
บริการอีกนัน้ จนในท่ีสดุเกิดความติดใจ ต้องการใช้บริการกบัธุรกิจนัน้ให้นานเท่านานตราบเท่าท่ี
ความพอใจนัน้ยังคงอยู่หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ได้เกิดขึน้แล้ว 
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โดยสาเหตท่ีุท าให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการรับบริการประกอบด้วยตวั
แปร 3 ประการ คือ (ชยัสมพล ขาวประเสริฐ, 2546) 

1. ตวัแปรด้านระบบการให้บริการ หมายถึง องค์ประกอบและโครงข่ายท่ีสมัพนัธ์
กนัของกิจกรรบริการตา่ง ๆ เชน่ มีระบบการให้บริการท่ีทนัสมยั 

2.ตัวแปรด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งก็คือขัน้ตอนต่าง ๆ ของการบริการท่ี
ตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ร่ิมต้นของทางเดนิของงาน เชน่ การให้บริการท่ีรวดเร็ว เพ่ือความพงึพอใจของลกูค้า 

3.ตวัแปรด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในกิจกรรม
ตา่ง ๆ ขององค์กรนัน่เอง เชน่ เจ้าหน้าท่ีมีความเช่ียวชาญและสามารถตอบค าถามลกูค้าได้ กรณีท่ี
ลกูค้าต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านธุรกิจการบริการ  ผู้ วิจัยสามารถสรุป
หลกัการได้ดงันี ้การบริการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการของบคุคลหรือองค์กรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของบคุคลอ่ืนและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านัน้ ซึ่งการบริการท่ี
ดีจะเป็นการกระท าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีแสดงเจตจ านงให้ได้ตรงกับสิ่งท่ี
บคุคลนัน้คาดหวงัไว้พร้อมทัง้ท าให้บคุคลดงักล่าวเกิดความรู้สกึดีและประทบัใจกบัสิ่งท่ีได้รับ  และ
ปัจจัยพืน้ฐานท่ีผู้ บริโภคใช้ในการตัดสินคุณภาพของการบริการทัง้หมด  10 ด้าน ได้แก่ ความ
ไว้วางใจได้ , การตอบสนองความต้องการ , ความสามารถของผู้ ให้บริการ , การเข้าถึงการบริการ , 
ความมีอธัยาศยั , การติดต่อส่ือสาร , ความน่าเช่ือถือ , ความปลอดภัย , การเข้าใจและการรู้จัก
ลูกค้า , ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดในการประเมินคุณภาพ
การบริการ และใช้ในการวดัคณุภาพการบริการในธุรกิจตา่ง ๆมากมายเพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงมมุมอง
การรับรู้คณุภาพการบริการของลูกค้าและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพ
การให้บริการเพ่ือให้ตรงกบัความคาดหวงัของลกูค้ามากท่ีสดุ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านการบริการ 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ดารา ทีปะปาล (2542, น. 4) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  

การกระท าใด ๆของผู้ บริโภคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซือ้ การใช้สินค้าและบริการ รวมทัง้
กระบวนการตดัสินใจซือ้ ซึ่งเป็นตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับความพอใจ 
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การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร

ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื อ้และใช้สินค้าและบริการอย่างไร ซึ่งหลักการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ  หลกั  6Ws  1H  ท่ีต้องพิจารณาหลกัต่าง ๆ 
เก่ียวกับตลาดเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีต้องการทราบตามหลัก  7Os  ดังต่อไปนี ้(ฉัตยาพร เสมอใจ, 
2546) 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ผู้บริโภคทกุคนอาจไม่ใช่
ลกูค้ากลุ่มเปา้หมายเสมอไป วตัถุประสงค์แรกในการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เพ่ือหากลุ่มท่ี
ใช้สินค้าหรือบริการ หรือมีแนวโน้มท่ีจะใช้สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ทราบลักษณะ
กลุม่เปา้หมายท่ีแท้จริงของผลิตภณัฑ์  รวมถึงพฤตกิรรมในการซือ้และการใช้ของกลุม่เปา้หมาย  

2. ตลาดซือ้อะไร (What does the market buy?) หลังจากสามารถระบุ
กลุ่มเปา้หมายท่ีชดัเจนได้แล้ว จึงท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด เพ่ือทราบถึงความต้องการ
ท่ีแท้จริงท่ีลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์ เป็นเสมือนการตอบสนองความ ต้องการของผู้ บริโภค
กลุม่เปา้หมายกลุม่ใหญ่   

3. ท าไมจึงซือ้ (Why does the market  buy?) การวิเคราะห์ในหวัข้อนีจ้ะช่วย
ให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแท้จริงในการตดัสินใจซือ้ของลูกค้า  เพ่ือสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
วางแผนจงูใจกลุม่เปา้หมาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองเหตผุลท่ีท าให้ลกูค้าตดัสินใจซือ้ได้   

4. ใครมี ส่วนร่วมในการซื ้อ (Who participates in the buying?) ในการ
ตดัสินใจซือ้อาจมีบคุคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้เพราะผู้ ท่ีท าหน้าท่ีซือ้อาจ
ไม่ใช่ผู้ ท่ีใช้สินค้าโดยตรง  อาจใช้ร่วมกันหลายคน  อาจไม่มีความรู้เ ก่ียวกับสินค้ามากนกัจึงต้อง
อาศยัผู้ รู้หรือกลุ่มของผู้ ซือ้เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การศกึษาถึงผู้ มีส่วนร่วมก็เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจดัท าโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุ้นการตดัสินใจ  ซึ่งต้องพิจารณาว่า
จะใช้กลุ่มอ้างอิงใดในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้  หรือจะเข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้โดยตรง  หรือถ้าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ผู้ ซือ้มีหน้าท่ีในการตดัสินใจให้กบัผู้ใช้  ธุรกิจอาจต้องมุน่เน้นท่ีกลุม่ผู้ ซือ้เป็นหลกั 

5. ซือ้เม่ือใด (When does the market buy?) ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการ
บริโภคสินค้าและบริการในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันตามโอกาสท่ีจะใช้ ดังนัน้การวิเคราะห์
โอกาสในการซือ้ของลกูค้าจะชว่ยให้นกัการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอ และ
เตรียมแผนการสง่เสริมการตลาดในรูปแบบและในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม  
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6. ซือ้ที่ ไหน (Where does the market buy?) เพ่ือทราบถึงแหล่งท่ีลูกค้านิยม
หรือสะดวกท่ีจะไปซือ้ เพ่ือการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 
เชน่ นอกเหนือจากการรอควิท่ีหน้าสาขาโดยตรง ด้วยพฤตกิรรมของกลุม่เปา้หมายท่ีต้องการความ
สะดวกสบาย การอาศัยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถจองคิวผ่านอินเทอร์เน็ต 
สามารถชว่ยอ านวยความสะดวกและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าได้มากขึน้ เป็นต้น 

7. ซือ้อย่างไร (How does the market buy?)  เพ่ือทราบถึงการบริหารการซือ้
ของลกูค้าว่ามีขัน้ตอนการซือ้อย่างไร ตัง้แตก่ารรับรู้ถึงปัญหา ท าการค้นหาข้อมลูเพ่ือแก้ไขหรือลด
ปัญหานัน้ ๆ ท าการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  และตดัสินใจซือ้อยา่งไร  จะชว่ยให้ธุรกิจ
มีข้อมลูในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูค้าเปา้หมายให้มากท่ีสดุ เช่น 
กลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพฯ มีความจ าเป็นและความต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย 
ทางเลือกของกลุม่เปา้หมายคือ การมีสาขาให้บริการยา่นธุรกิจ  

ขัน้ตอนของการซือ้บริการ 
โดยทัว่ไปแล้ว การซือ้การบริการประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขัน้ตอน คือ 

1. ขัน้ตอนการซือ้ (Pre-purchase stage) เป็นกระบวนการท่ีผู้ บริโภคมีความ
ตระหนกัถึงปัญหา ความต้องการของตนเอง มีการค้นหาข้อมลู และประเมินทางเลือกตา่งๆ 

2. ขัน้รับการบริการ (Service encounter stage) หลงัจากการประเมินทางเลือก
แล้ว ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจเลือกรับการบริการจากผู้ให้บริการและเข้ารับการบริการนัน้ 

3. ขัน้หลงัการซือ้ (Post-purchase stage) เม่ือได้รับการบริการแล้ว ผู้บริโภคจะ
มีการประเมินหลงัการบริการ และเกิดความตัง้ใจในอนาคตวา่จะกลบัมาใช้บริการอีกหรือไม่ 
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กระบวนการของการซือ้บริการ 
 

  ตระหนกัถึงความต้องการ 

 

           ค้นหาข้อมลู   กระบวนการก่อนการซือ้ 

 

       ประเมินทางเลือก 

 

  ตดัสินใจขอรับการบริการ 

       กระบวนการรับการบริการ 

        ได้รับการบริการ 

 

      การประเมินหลงัการบริการ 

       กระบวนการหลงัการซือ้ 

  ความตัง้ใจในอนาคต 

 
ภาพประกอบ 5 ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ท่ีมา: ชชูยั สมิทธิไกร (2558) 
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ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ในการบริการ 
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในกาบริการ มีลักษณะเฉพาะบางประการซึ่งแตกต่างจาก  

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมทัว่ ๆไป โดยอาจสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ ให้บริการเกิดขึน้อย่างมีจุดหมาย กล่าวคือ 

การติดต่อสมัพนัธ์ของทัง้สองฝ่ายมิได้เกิดขึน้ด้วยความบงัเอิญ แตล่ะฝ่ายจะมีจดุหมายเฉพาะใน
การปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เช่น ผู้บริโภคต้องการขอสินเช่ือกับทางธนาคาร ส่วนพนักงานธนาคารก็
ต้องการท าหน้าท่ีให้ข้อมลูด้านการขอสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

2. ผู้ ให้บริการท าหน้าท่ีของตนโดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้ บริโภค กล่าวคือ  
ผู้ ให้บริการยึดถือว่าการให้บริการของตนเป็นงานชนิดหนึ่ง ท่ีต้องได้รับค่าตอบแทนจากผู้บริโภค 
ทัง้นีท้ัง้สองฝ่ายจ าเป็นต้องมีการตกลงกนัเก่ียวกบัคา่บริการด้วย 

3. การตดิตอ่สมัพนัธ์กนัไม่จ าเป็นต้องอาศยัความคุ้นเคย กล่าวคือ ทัง้ผู้ให้บริการ
และผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมีความคุ้นเคยหรือรู้จกักันมาก่อน แตท่ัง้สองฝ่ายจะมีความสมัพนัธ์กัน
ภายใต้บทบาทท่ีถูกก าหนดไว้ เช่น พนกังานจะมีบทบาทความเป็นพนกังานในการให้บริการและ
ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบัสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ สว่นลกูค้าซึง่มารับการบริการก็มีบทบาทในการต้องการ
ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัการขอสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 

4. ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในการบริการเป็นไปอย่างมีขอบเขตจ ากัด หมายถึง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ ให้บริการจะถูกจ ากัดขอบเขตไว้โดยประเภทของการบริการ 
นัน้ ๆ และจะไมก้่าวล า้ออกนอกเขต เชน่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานธนาคารกบัลกูค้า จะอยูใ่น
ขอบเขตของการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นเท่านัน้ และผู้ ให้บริการจะไม่สามารถให้บริการท่ีนอกเหนือจาก
ขอบเขตนีไ้ด้ 

5. ทัง้ผู้ บริโภคและผู้ ให้บริการจะมีบทบาทของตนซึ่งได้รับการก าหนดอย่าง
ชดัเจน  แตล่ะฝ่ายจะต้องสวมบทบาทของตนเพ่ือให้การปฏิสมัพนัธ์เป็นไปอย่างราบร่ืน เช่น ลกูค้า
ยอ่มคาดหวงัวา่พนกังานธนาคารจะท าหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและมีจรรยาบรรณ 

การประเมินหลังการบริโภค 
ชชูยั สมิทธิไกร (2557, น. 108-110) การประเมินหลงัการบริโภคเป็นขัน้ตอนสดุท้าย

ของกระบวนการบริโภค โดยผู้บริโภคจะพิจารณาตดัสินว่าคณุภาพของสินค้าหรือบริการท่ีได้ใช้นัน้ 
มีความสอดคล้องกับความคาดหวงัของผู้บริโภคหรือไม่ หลงัจากการประเมินแล้ว ผู้บริโภคจะเกิด
ความรู้สกึพอใจหรือไมพ่อใจตอ่การบริโภคสินค้าหรือบริการนัน้ตามมา 
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พฤตกิรรมของผู้บริโภคเม่ือเกิดความพงึพอใจ 

หากผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจหลงัจากท่ีได้ใช้สินค้าหรือบริการ มีความเป็นไปได้สงู
ท่ีจะมีการซือ้ซ า้เกิดขึน้ เช่น การขอสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์คนัต่อไป และหากการซือ้ซ า้ต่อมาหายๆ
ครัง้ยงัน าไปสูค่วามพึงพอใจ ก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีผู้ เกิดบริโภคจะเกิด “ความภกัดีตอ่ตราสินค้า” 
ซึง่หมายถึงความรู้สกึผกูพนัทางจิตใจท่ีผู้บริโภคมีตอ่ตราสินค้า  

พฤตกิรรมของผู้บริโภคเม่ือเกิดความไม่พงึพอใจ 
เม่ือผู้ บริโภครู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ อาจมีปฏิกิริยาและพฤติกรรม

ตามมาได้หลายรูปแบบ ผู้บริโภคอาจจะมีการกระท าบางสิ่งบางอย่างหรือไม่กระท าอะไรเลยก็ได้
เม่ือเกิดความไม่พึงพอใจ หากมีการกระท าบางอย่างอาจอยู่ในรูปแบบของ กระท าเป็นการส่วนตวั 
กระท าโดยตรง และกระท าให้สาธารณะรับรู้  เช่น การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า หรือการ
โพสต์ลงในเว็บไซต์พนัทิป 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ ผู้ วิจัย
สามารถสรุปหลกัการได้ดงันี ้พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการซือ้ การใช้สินค้าและบริการ รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจซือ้ ซึ่งเป็นตวัก าหนดการ
กระท าดงักลา่ว เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับความพอใจ 
ซึง่การซือ้การบริการประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ กระบวนการก่อนการซือ้ กระบวน 
การรับการบริการ กระบวนการหลังการซือ้โดยท่ีกระบวนหลังการซือ้นัน้ผู้บริโภคอาจเกิดความ  
พงึพอใจ หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจหลงัจากท่ีได้ใช้สินค้าหรือบริการ มีความเป็นไปได้สงูท่ีจะ
มีการซือ้ซ า้เกิดขึน้ เช่น การขอสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์คนัตอ่ไป และหากการซือ้ซ า้ตอ่มาหายๆครัง้ยงั
น าไปสู่ความพึงพอใจ ก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีผู้ เกิดบริโภคจะเกิด “ความภักดีตอ่ตราสินค้า”  หรือ
ถ้าผู้ บริโภครู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ อาจมีปฏิกิริยาและพฤติกรรมตามมาได้หลาย
รูปแบบ ผู้ บ ริโภคอาจจะมีการกระท าบางสิ่ งบางอย่าง โดยกระท าให้สาธารณะรับรู้  เช่น  
การร้องเรียนผา่นศนูย์บริการลกูค้า หรือการโพสต์ลงในเว็บไซต์พนัทิป 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ความหมายของการตัดสินใจ 
ทิพย์วลัย์  สีจนัทร์ (2546, น. 110) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกเพ่ือ

เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีหลายทางเลือกแล้วคอ่ยน ามาเปรียบเทียบกนัจนได้ทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด เช่น แสวงหาข้อมูลก่อนตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้เม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืนท่ีท าธุรกรรมด้าน
การให้สินเช่ือรถยนต์มีความเหมาะสม 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2547, น. 46) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการ
เลือกท่ีจะกระท าสิ่งหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตดัสินใจและเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุเพ่ือ
การบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีได้ตัง้ใจและเกิดประโยชน์สูงสุด  การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผู้บริโภค 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546)ได้กล่าวว่า ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือ
บริการ ประกอบด้วยกระบวนการตดัสินใจ 5 ขัน้ตอน คือ 

1. การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น (Problem or Need Recognition) หมายถึง 
การท่ีบคุคลรับรู้ความต้องการของตนเองซึ่งเกิดขึน้เองหรือเกิดจากสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นทัง้จากปัจจยั
ภายนอกหรือภายใน โดยความต้องการเม่ือเกิดขึน้ถึงระดบัหนึ่งจะเป็นการกระตุ้นบุคคลให้มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือหาวิธีทางแก้ไขได้อย่างไร เช่น ถ้าผู้บริโภค
พบวา่ตนเองมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง ก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาเพ่ือหา
วิธีการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมาก
พอและสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทันที แต่ถ้าความต้องการไม่มากพอ ก็จะเกิดการจดจ าเพ่ือให้สามารถตอบสนองหรือ
ค้นหาข้อมลู ไว้เม่ือมีการกระตุ้นท่ีมากพอ อาทิเช่น เม่ือผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาและต้องการหาวิธีใน
การแก้ไขปัญหานัน้ ผู้บริโภคมกัจะมีการค้นหาข้อมลูท่ีสนใจและให้ความสนใจในด้านนัน้ ๆ เพ่ือให้
ได้ข้อมลูท่ีตนเองต้องการมากท่ีสดุ เป็นต้น 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ท่ีมากเพียงพอ ผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบทางเลือกตา่ง ๆ เพ่ือประเมินทางเลือกในทกุทางโดยมี
ผลลพัธ์เป็นตวัก าหนด อาทิเช่น ผู้บริโภคเกิดความสนใจในการขอสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ จะมีการ
ประเมินทางเลือกวา่ วงเงินในการให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์คลอบคลมุรถยนต์ท่ีซือ้มา ทกุรุ่น ทกุย่ีห้อ
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, ระยะเวลาการผ่อนช าระค่างวดรถยนต์มีความหลากหลาย , เงินดาวน์ขัน้ต ่าไม่สูงมาก อัตรา
ดอกเบีย้สินเช่ือเชา่ซือ้ของธนาคาร เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุ เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกใน
ขัน้ตอนท่ีประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะต้องตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด 
ซึง่สง่ผลตอ่คณุคา่ทางจิตใจ 

5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจ
หรือไมพ่อใจภายหลงัการซือ้บริการไปแล้ว แบง่ออกเป็นความรู้สกึพอใจและไมพ่อใจ ในสินค้าและ
บริการนัน้ความพอใจเกิดขึน้เม่ือผลลพัธ์จากการใช้ตรงกับผู้บริโภคคาดหวงัไว้ ซึ่งถ้าผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ ก็จะท าให้เกิดการกลบัมาซือ้ซ า้ หรือเกิดความภักดี
ต่อตราสินค้านัน้ จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ ประกอบการธุรกิจ นัน้ให้ความส าคัญ เป็นอย่างยิ่งในการท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ท่ีเกิดความรู้สึกพอใจกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของตนเอง เช่น  
เม่ือผู้บริโภคได้ใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า อาจจะเป็นในเร่ืองของ
การบริการท่ีมีความรวดเร็ว ความรู้และความเช่ียวชาญของพนกังานในการตอบค าถาม ซึ่งท าให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมภายหลงัการใช้บริการท่ีดี โดยเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นัน้ ๆ สง่ผลให้เกิดการกลบัมาใช้บริการซ า้หรือการบอกตอ่ผู้บริโภครายอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ทิพย์วัลย์  สีจันทร์ (2546) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค คือ 
ขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้สินค้า ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ซึง่ประกอบด้วย ขัน้ตอนส าคญัตา่ง ๆ ดงันี ้คือ 

1. การตระหนกัถึงความต้องการ (Need Recognition) 
2. การค้นหาข้อมลู (Search) 
3. การประเมินผลทางเลือกตา่ง ๆ (Evaluation of Alternatives) 
4. การซือ้ (Purchase) 
5. การประเมินผลหลงัการซือ้ (Post Purchase Evaluation) 

การศกึษากระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค จะท าให้กิจการได้ทราบถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในแต่ละขัน้ตอนดงักล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ประกอบการหรือนกัวางแผนการตลาดสามารถ
น าข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมนัน้ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานทางการตลาด
ท่ีเหมาะสม อันจะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของกิจการอย่างถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ โดยกิจกรรมทางการตลาดท่ีด าเนินไปอย่างถูกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถูกเวลา
หรือทันเวลา และสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ด้วยการท าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าหรือ
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บริการ ท่ีกิจการผลิตจ าหน่ายและพอใจท่ีจะซือ้สินค้าและบริการนัน้ซ า้อีกในคราวตอ่ ๆไป รวมถึง
การแนะน าให้บุคคลอ่ืนเห็นด้วยกับการใช้บริการสินค้า การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละ
ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซือ้ดงักล่าวเกิดขึน้ เน่ืองจาก ผู้ ซือ้แตล่ะคนมีพฤติกรรมในการซือ้
ท่ีแตกตา่งกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตัิกลยุทธ์และแผนงาน ควรมีการจดัให้ เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย แต่ละกลุ่มแทนท่ีจะเป็นแต่ละคน โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งประกอบขึน้ด้วย  
ผู้ ซือ้ท่ีมีพฤติกรรมในการซือ้ท่ีใกล้เคียงกันจ านวนหนึ่ง พฤติกรรมในการซือ้ท่ีแตกต่างกันเกิดจาก
อิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ทัง้จากภายนอกและภายในตวัของผู้บริโภคเอง อาทิเช่น การมีล าดบัชัน้
ของสงัคม ความเช่ือ และทศันคติท่ีแตกตา่งกนั เป็นต้น ซึ่งปัจจยัตา่ง ๆเหล่านี ้นอกจากจะมีผลตอ่
การแบ่งกลุ่มผู้ บริโภคแล้ว ยังมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภคในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้อีกด้วย โดยการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคอาจแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

1. การซือ้ท่ีไม่เคยซือ้มาก่อน หมายถึง การตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภค ท่ียงัไมเ่คยซือ้มาก่อน รวมทัง้ท่ีเคยซือ้แล้วแตไ่มพ่อใจ เชน่ การท่ีผู้บริโภคตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า จากการได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี
การตลาดหรือพนกังานธนาคาร โดยท่ียงัไมเ่คยศกึษาข้อมลูมาก่อน 

2. การซือ้ซ า้ หมายถึง การตดัสินใจซือ้หรือบริการท่ีเคยซือ้แล้ว และรู้สึกพึงพอใจ
ในผลท่ีได้รับจากการท่ีได้ใช้สินค้าหรือบริการนัน้ ส าหรับการซือ้ท่ีไม่เคยซือ้มาก่อน ผู้บริโภคจะใช้
กระบวนการแก้ปัญหามาเป็นแนวทางหนึ่งในการตดัสินใจซือ้ โดยการตดัสินใจซือ้ลักษณะนีย้ัง
ครอบคลุมสินค้าท่ีเคยซือ้แต่ใช้แล้วไม่พอใจ ซึ่งผู้ บริโภคจะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหามา 
ประกอบการตดัสินใจซือ้อีกครัง้หนึ่งเช่นเดียวกัน ส่วนการซือ้ซ า้ผู้บริโภคจะใช้ความคุ้นเคย เป็น
แนวทางในการตดัสินใจซือ้ เน่ืองจากเคยซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ไปใช้อย่างได้ผลหลายครัง้แล้ว 
ผู้บริโภคจึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเสียเวลาไปกับขัน้ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตดัสินใจซือ้ 
เช่นเดียวกบัการซือ้ในลกัษณะท่ีหนึ่ง แม้ว่าสินค้าหรือบริการท่ีซือ้นัน้จะมีหลากหลายทางเลือกให้
เลือก นอกจากนีล้ักษณะการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ยังสามารถแบ่งได้เป็นกรณีย่อย  ๆได้อีก 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การตดัสินใจซือ้ในลกัษณะท่ีผู้บริโภค ใช้กระบวนการแก้ปัญหาการ
ตดัสินใจซือ้ท่ีมีกระบวนการซบัซ้อน (Extended Problem Solving - EPS) การซือ้ลกัษณะนีม้กั
เกิดกบัการซือ้สินค้าหรือบริการท่ีมีราคาแพง ซึง่ผู้ ซือ้ต้องระมดัระวงัไมใ่ห้มีความผิดพลาดเกิดขึน้ 
อยา่งไรก็ตามมี เง่ือนไขอยู ่3 ประการ ท่ีท าให้ผู้ ซือ้มกัจะต้องใช้เวลาในการตดัสินใจนานเป็นพิเศษ
นัน้ คือ 
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1.1 การมีทางเลือกมากในตวัสินค้าหรือบริการท่ีจะซือ้ 
1.2 การมีเวลามากพอในการหาข้อมลู 
1.3 มีผลเสียหายเกิดขึน้มากหากตดัสินใจซือ้ผิด 

การตดัสินใจซือ้ท่ีมีกระบวนการไมซ่บัซ้อน (Limited Problem Solving - 
LPS) การซือ้ลกัษณะนีเ้กิดขึน้เม่ือสินค้าหรือบริการท่ีจะซือ้มีราคาถกู หรือสินค้าท่ีวางจ าหนา่ยใน
ท้องตลาดมี คณุลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั เป็นเหตใุห้ผู้ ซือ้ไมต้่องใช้เวลามากในการตดัสินใจซือ้ เชน่ 
ผงซกัฟอก หรือ กระดาษช าระ เป็นต้น การตดัสินใจซือ้สินค้าประเภทนีผู้้ ซือ้มกัจะเลือกทางเลือกท่ี
ตวัราคาไว้ต ่าสดุ เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ การตดัสินใจซือ้ท่ีมีกระบวนการซบัซ้อนน้อยท่ีสดุ ก็คือ 
การซือ้ในลกัษณะท่ีผู้ ซือ้ไมไ่ด้วางแผนไว้ลว่งหน้า และตดัสินใจซือ้ในฉบัพลนัอาจเพียงเพ่ือทดลอง
ด ูทัง้นีเ้พราะ สินค้านัน้มีราคาไมแ่พงมากจนเกินไป การตดัสินใจซือ้สินค้าท่ีเคยซือ้แต่ใช้แล้ว 
ไมพ่อใจ (Repeated Problem Solving - RPS) การซือ้ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้ เม่ือผู้ ซือ้พบวา่ สินค้า
หรือบริการท่ีตนซือ้ไปให้ผลไมเ่ป็นท่ีพอใจ กรณีเชน่นี ้ผู้ ซือ้จะใช้กระบวนการแก้ปัญหากบัทางเลือก
อ่ืนท่ีมีอยู ่ซึง่อาจเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน (EPS) หรือไมซ่บัซ้อน (LPS) ก็ได้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ของสินค้าหรือบริการท่ีจะซือ้เป็นส าคญั 

2. การตดัสินใจซือ้ในลกัษณะท่ีผู้บริโภคใช้ความคุ้นเคยเป็นแนวทางในการ
ซือ้นัน้อาจ โดยมากมกัจะเกิดกบัสินค้าประเภท High Involvement Product ซึง่ในครัง้แรกผู้ ซือ้จะ
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบซบัซ้อน (EPS) เป็นแนวทางในการตดัสินใจซือ้ ซึง่พบวา่ทางเลือกนัน้
ให้ผลเป็นท่ีน่าสนใจก็จะหวนกลบัไปซือ้สินค้าหรือบริการนัน้อีก เม่ือมีความต้องการเกิดขึน้ในคราว
ตอ่ไป โดยต้องเสียเวลาไปกบักระบวนการเสาะแสวงหาข้อมลูและการเปรียบเทียบทางเลือกเพ่ือ
ตดัสินใจอีกแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากความภกัดีในตวัสินค้า หากเน่ืองจากไมมี่เหตผุลใดท่ีจะต้อง
เปล่ียนไปใช้สินค้าตราอ่ืนๆ โดยมากมกัจะเกิดกบัสินค้าประเภท Low Involvement Product เชน่ 
ผงซกัฟอกหรือกระดาษช าระ ซึง่สินค้าประเภทนีม้กัมีความแตกตา่งกนัในคณุลกัษณะของ 
ตวัสินค้าน้อยมากหรือแทบไมมี่เลย โดยทัว่ไปเม่ือสินค้าอีกตวัหนึง่ลดราคาลงผู้บริโภคก็มกัจะหนั
ไปเลือกซือ้ตวันัน้แทน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ ผู้ วิจยัสามารถสรุปหลักการได้ดงันี ้
การตดัสินใจซือ้ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริโภคเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึง่จากทางเลือกตา่ง ๆ 
ท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้ บริโภคต้องมีการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการ  โดยมีการเลือก
สินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ของสถานการณ์ ซึ่งการตดัสินใจซือ้นัน้ 
เป็นสิ่งท่ีอยูภ่ายใต้จิตใจของผู้บริโภคแตล่ะบคุคล โดยผา่นกระบวนการทัง้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ
บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันออกไป โดยเม่ือบุคคลเกิดการรับรู้ปัญหาหรือทราบความจ าเป็นของ
ตนเองแล้ว จะท าให้เกิดการหาวิธีการปฏิบตัิหรือการแก้ไขปัญหานัน้ เชน่ ถ้าผู้บริโภครับรู้ว่าตนเอง
มีปัญหาและมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ ผู้บริโภคอาจจะเร่ิมหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 

2. การแสวงหาข้อมูล ซึ่งเม่ือเกิดปัญหาขึน้จะท าให้ผู้ บริโภค แสวงหาหนทาง
แก้ไข โดยอาจมีการหาข้อมูล เพ่ือช่วยประกอบในการตดัสินใจ ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 
อาทิเช่น แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ หรือ แหล่งข่าวทัว่ไปจากส่ือมวลชน เช่น การท่ีผู้บริโภคมีความ
สนใจเก่ียวกับบริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์แล้วมีการหาข้อมูลเพ่ือศึกษาถึงเง่ือนไขต่าง ๆในการ 
ขอสินเช่ือจาก แหล่งข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต บุคคลท่ีเคยใช้บริการขอสินเช่ือ หรือจากค าแนะน า
ของคนรู้จักท่ีท างานด้านการอนุมัติสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  เพ่ือให้ได้ ข้อมูลมาประกอบในการ
ตดัสินใจซือ้ 

3. การประเมินทางเลือก เม่ือผู้บริโภคได้รับทราบข้อมลูทางเลือกตา่ง ๆ แล้ว จะมี
การประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ โดยในการประเมินทางเลือกนัน้อาจจะ
ประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมลูและคณุสมบตัขิองสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ท่ีผู้ บริโภคคิดวา่ให้ผลดี
ท่ีสุดหรือมีคุณค่ามากท่ีสุดจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมี ซึ่งอาจมีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช่วย
ประเมินผลแต่ละทางเลือกให้ตดัสินใจได้ เช่น การท่ีผู้บริโภคประเมินเง่ือนไขต่าง ๆ และข้อดีของ
การเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ท่ีให้คุณค่าหรือตรงกับ
คณุสมบตัท่ีิผู้บริโภคมีความต้องการในด้านอตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ เป็นต้น 

4. การตดัสินใจซือ้ เม่ือผู้บริโภคมีการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้ว จึงเกิดการ
ตัดสินใจซือ้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ บริโภคเกิดความมั่นใจในการซือ้
ผลิตภณัฑ์นัน้โดยสมบรูณ์แล้ว 

5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ หลังจากท่ีมีการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ 
ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตามมาจากการท่ีผู้บริโภค
ได้ใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ ๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ ประกอบการหรือนกัวางแผนทางการตลาดมกัจะ
ต้องการให้ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ท่ีพึงพอใจ เน่ืองจาก ต้องการให้เกิดการกลบัมาซือ้
ซ า้ หรือการบอกกล่าวบคุคลตอ่ ๆ ไป เช่น ผู้บริโภคมีความพึงพอใจตอ่การใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ส่งผลให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ า้หรือการบอกต่อแก่
ผู้บริโภครายอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผู้วิจยัสามารถสรุป
หลกัการได้ดงันี ้การตดัสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริโภคเลือกท่ีจะกระท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือกตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ ซึง่ผู้บริโภคต้องมีการตดัสินใจในทางเลือกตา่ง ๆ ของสินค้า
หรือบริการ โดยมีการเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมลูและข้อจ ากดัในด้านตา่ง ๆ ของสถานการณ์ 
ซึ่งการตดัสินใจนัน้ เป็นสิ่งท่ีอยู่ภายใต้จิตใจของผู้บริโภคแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการทัง้ 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ
บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันออกไป โดยเม่ือบุคคลเกิดการรับรู้ปัญหาหรือทราบความจ าเป็นของ
ตนเองแล้ว จะท าให้เกิดการหาวิธีการปฏิบตัิหรือการแก้ไขปัญหานัน้ เชน่ ถ้าผู้บริโภครับรู้ว่าตนเอง
มีปัญหาและมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ ผู้บริโภคอาจจะเร่ิมหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 

2. การแสวงหาข้อมูล ซึ่งเม่ือเกิดปัญหาขึน้จะท าให้ผู้ บริโภค แสวงหาหนทาง
แก้ไข โยอาจมีการหาข้อมูล เพ่ือช่วยประกอบในการตดัสินใจ ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 
อาทิเช่น แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ หรือ แหล่งข่าวทัว่ไปจากส่ือมวลชน เช่น การท่ีผู้บริโภคมีความ
สนใจเก่ียวกับบริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์แล้วมีการหาข้อมูลเพ่ือศึกษาถึงเง่ือนไขต่าง ๆในการ 
ขอสินเช่ือจาก แหล่งข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต บุคคลท่ีเคยใช้บริการขอสินเช่ือ หรือจากค าแนะน า
ของคนรู้จักท่ีท างานด้านการอนุมัติสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เพ่ือให้ได้ ข้อมูลมาประกอบในการ
ตดัสินใจซือ้ 

3. การประเมินทางเลือก เม่ือผู้บริโภคได้รับทราบข้อมลูทางเลือกตา่ง ๆ แล้ว จะมี
การประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ โดยในการประเมินทางเลือกนัน้อาจจะ
ประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมลูและคณุสมบตัขิองสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ท่ีผู้บริโภคคิดวา่ให้ผลดี
ท่ีสุดหรือมีคุณค่ามากท่ีสุดจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมี ซึ่งอาจมีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช่วย
ประเมินผลแต่ละทางเลือกให้ตดัสินใจได้ เช่น การท่ีผู้บริโภคประเมินเง่ือนไขต่าง  ๆ และข้อดีของ
การเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ท่ีให้คุณค่าหรือตรงกับ
คณุสมบตัท่ีิผู้บริโภคมีความต้องการในด้านอตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ เป็นต้น 

4. การตดัสินใจเลือกใช้บริการ เม่ือผู้บริโภคมีการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้ว 
จึงเกิดการตดัสินใจซือ้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจใน
การซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้โดยสมบรูณ์แล้ว 

5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ หลังจากท่ีมีการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ  
ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตามมาจากการท่ีผู้บริโภค
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ได้ใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ ๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือนกัวางแผนทางการตลาดมกัจะ
ต้องการให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ท่ีพึงพอใจ เน่ืองจาก ต้องการให้เกิดการกลบัมา  
ซือ้ซ า้ หรือการบอกกล่าวบุคคลต่อ ๆ ไป เช่น ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเช่ือ 
เช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ส่งผลให้เกิดการกลบัมาใช้บริการซ า้หรือการบอกต่อ
แก่ผู้บริโภครายอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ (2539, น. 80-82) ได้ให้ความหมายส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคมุได้เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจให้กบักลุม่เปา้หมายได้
อยา่งสงูสดุ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้ให้ความหมาย สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง 
การท่ีกิจการมีสินค้าหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถสร้างความ 
พงึพอใจให้กบัลกูค้ากลุม่เปา้หมายได้ โดยราคาของสินค้าหรือบริการต้องอยูใ่นระดบัท่ีผู้บริโภค
ยอมรับและยินยอมท่ีจะจา่ย และตดัสินใจซือ้สินค้าและหรือบริการ จนเกิดเป็นพฤตกิรรมอยา่ง
ถกูต้อง 

อินทิรา ศขุสวสัดิ ณ อยธุยา (2554, น. 27-32) สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง การ
ใช้ปัจจยัเพ่ือเพ่ือก าหนดต าแหนง่บริการและก าหนดสว่นการตลาดของธุรกิจบริการ ซึง่แตล่ะสว่น
จะสอดคล้องและมีผลกระทบซึง่กนัและกนั 

องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) คือ องค์ประกอบท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจและ

ตอบสนองความต้องการและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้  เช่น วงเงินในการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ระยะเวลาการผ่อนช าระค่างวดมีความหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนช าระ  
คา่งวดได้ตามความสะดวก  ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นได้ทัง้นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งตลาดบริการ
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ด้านนามธรรม กล่าวคือการบริการซึ่งมีความครอบคลุมทุกอย่างของสินค้า 
เน่ืองจากลกูค้าไม่ได้ต้องการเพียงแคส่ินค้าและบริการเท่านัน้แตย่งัรวมไปถึงการได้รับคณุคา่อ่ืนๆ
อีกด้วย 

องค์ประกอบในธุรกิจบริการประกอบด้วย 
1. บริการหลกั (The Care of Generic Product) คือ การบริการขัน้พืน้ฐานท่ีเตรียม

ไว้ให้ส าหรับลกูค้า ซึง่ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้า เชน่ วงเงินกู้ ท่ีได้รับการอนมุตั ิ  
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2. บริการท่ีลกูค้าคาดหวงัว่าจะได้รับ (The Expected Product) คือ การบริการเสริม
อ่ืน ๆท่ีลกูค้าจะได้รับอนัเน่ืองมาจากการซือ้บริการหลกั เชน่ การแถมประกนัภยัรถยนต์ 

3. บริการท่ีเพิ่มพูนจากเดิม (The Augmented Product) คือ การบริการพิเศษท่ี
แตกต่างจากคู่แข่งและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า เป็นการเพิ่มคุณ
คา่ท่ีเสริมบริการหลกั  

4. บริการท่ีสามารถเพิ่มคณุค่าพิเศษ (The Potential Product) คือ การบริการท่ีเพิ่ม
ลกัษณะพิเศษท่ีผู้บริโภคควรจะได้รับจากการซือ้สินค้าและบริการ  

กลา่วโดยสรุป คือ บริการถือเป็นผลิตภณัฑ์อยา่งหนึง่ท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ มีลกัษณะ
เป็นอาการนาม   เชน่  การท าให้เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การให้ค าปรึกษา  ซึง่
ทัง้หมดนีผู้้วิจยัได้ก าหนดปัจจยัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ประเภทของสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ วงเงินในการให้
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ ระยะเวลาการผ่อนช าระคา่งวดมีความหลากหลาย 

2. ราคา (Price) คือ ต้นทุนท่ีลูกค้าต้องจ่าย (ดอกเบีย้) เพ่ือแลกเปล่ียนสินค้าหรือ
บริการรวมถึงเวลาด้วย ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคณุคา่ท่ีได้รับกบัราคาท่ีต้องจ่ายว่าคุ้มค่า
พอท่ีจะตดัสินใจซือ้หรือไม่ การตัง้ราคาถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของสว่นประสมทางการตลาด 
เน่ืองจากเป็นตวัก าหนดว่าลกูค้าจะซือ้สินค้าหรือบริการหรือไม่ โดยท่ีการตัง้ราคานีต้้องได้รับการ
ยอมรับจากตลาดเปา้หมายและสามารถสู้กบัคูแ่ขง่ได้ 

ปัจจยัในการก าหนดกลยทุธ์ราคาได้แก่ 
2.1 คณุคา่ท่ีลกูค้าจะได้รับต้องสงูกวา่ราคาท่ีลกูค้าจา่ย 
2.2 ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
2.3 การแขง่ขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ 

ดงันัน้ปัจจยัด้านราคาของผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ หมายถึงต้นทุนท่ีเกิดขึน้
จากการใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ได้แก่ อัตราดอกเบีย้เงินกู้  ค่าธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธ์ิ คา่ธรรมเนียมเบีย้ประกนัภยั  เป็นต้น 

3. ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย / บริการ (Place) คือ กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินค้า
และบริการไปยงัผู้บริโภคได้ตามท่ีต้องการ อีกทัง้ยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิด
ความสะดวกสบาย ได้แก่ 

3.1 การเลือกท าเลท่ีตัง้ (Location) ธุรกิจด้านบริการ การเลือกท าเลท่ีตัง้เป็นเร่ือง
ท่ีส าคญัมากเพราะท าเลท่ีตัง้เป็นตวัก าหนดกลุม่ผู้บริโภคท่ีเป็นเปา้หมายท่ีจะเข้ามาเลือกใช้บริการ 
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อีกทัง้ยงัต้องค านึงถึงท าเลท่ีตัง้ของคู่แข่งด้วย เช่น ธนาคารควรตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ เพ่ือการ
เดนิทางท่ีสะดวก 

3.2 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels) มีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ ลักษณะ
ของการบริการ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการจ าหน่ายและลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ 
บริการนัน้ โดย Zeithaml and Bitner (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546, 70) ซึง่ชอ่งทางการจ าหน่าย
มี 4 วิธี อนัได้แก่ 

3.2.1 การให้บริการผา่นร้านในชมุชนหรือห้างสรรพสินค้า แล้วขยายสาขา
ออกไปเพ่ือเพิ่มการให้บริการลกูค้าได้อย่างสงูสดุ 

3.2.2 การให้บริการถึงท่ี อาจจะเป็นท่ีบ้านหรือสถานท่ีท่ีลกูค้าสะดวก โดย
การสง่พนกังานไปให้บริการลกูค้าถึงท่ีหมาย 

3.2.3 การให้บริการผา่นตวัแทน ด้วยการขยายธุรกิจการขายเฟรนไชส์ 
3.2.4 การให้บริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการท่ีได้รับความนิยม

อยา่งมาก โดยอาศยัเทคโนโลยีเข้ามาและเป็นการลดต้นทนุด้านการจ้างพนกังาน 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ ซือ้กับผู้ ขาย

เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ โดยการติดต่อส่ือสารนัน้อาจใช้พนักงานขายหรือใช้
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร ดงันัน้การส่ือสารท่ีดีจะต้องพิจารณากับความเหมาะสมของลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขนั เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิ
พิเศษอย่างสม ่าเสมอโดยผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น LINE , FACEBOOK , ลูกค้าสามารถ
ออกรถได้โดยใช้เงินดาวน์ต ่ากว่าปกติเพียงมีผู้ค า้ประกัน 2 ท่าน  , ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 
คา่งวดสงูสดุถึง 84 งวด ซึ่งมีระยะเวลาการผ่อนนานกว่าธนาคารอ่ืน ,  ผู้ ท่ีมีรายได้ประจ าเดือนใน
อตัราคงท่ีและสามารถแสดงเอกสารรายได้ชดัเจนสามารถรับรถได้ทนัที  ณ วนัท าสญัญาเช่าซือ้ , 
การลดอตัราดอกเบีย้ท่ีเหลืออยูใ่นกรณีท่ีลกูค้าปิดบญัชีก่อนระยะเวลาสญัญา 

5. บุคลากร (People) บุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัทัง้ในการผลิตบริการและ
ให้บริการท่ีสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัตวัสินค้าและเกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ดงันัน้พนกังานจงึต้องมีความรู้ความช านาญในสายงาน เช่น พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือเช่า
ซือ้และธุรกิจเช่าซือ้โดยท่ีค าถามและปัญหาของลูกค้าสามารถได้รับการอธิบายและแก้ไขใน
ระยะเวลารวดเร็ว ,พนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สภุาพออ่นน้อม 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) ขัน้ตอนการให้บริการเพ่ือส่งมอบคณุคา่ในการ
บริการกบัลกูค้าได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว เช่น ขัน้ตอนในการพิจารณาอนมุัติสินเช่ือมีความรวดเร็ว , 
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ขัน้ตอนในการท าสญัญาเชา่ซือ้มีความรวดเร็ว , การจดัส่งสญัญาเชา่ซือ้และการ์ดช าระคา่งวดจาก
ธนาคารมีความรวดเร็ว , ขัน้ตอนการจดทะเบียนรถและการส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์มีความ
รวดเร็ว , ขัน้ตอนการจดัท าประกันภัยรถยนต์มีความรวดเร็ว  , ช่องทางการช าระเงินของสินเช่ือ 
เชา่ซือ้รถยนต์มีความหลากหลาย 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ภาพลกัษณ์หรือ
สิ่งท่ีผู้บริโภคสงัเกตเห็นได้จากทางกายภาพ และเป็นสิ่งท่ีส่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการ
บริการ เช่น สถานท่ีตัง้ธนาคารมีบริเวณกว้างขวาง , มีสถานท่ีพกัผ่อนและท่ีนัง่เพียงพอขณะรอรับ
บริการ , การออกแบบและตกแต่งธนาคารมีรูปแบบทนัสมยั การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานท่ี
ให้บริการให้สวยงาม ความมีระเบียบในการจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน เคร่ืองมือท่ีใช้ต้องทนัสมัย 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการดงึดดูใจผู้บริโภคให้มาใช้บริการ 

ดงันัน้สว่นประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน จงึเป็นสิ่งส าคญัตอ่การก าหนดกลยทุธ์ตา่ง ๆ 
ทางด้านการตลาดของสินค้าและบริการของธุรกิจ ซึง่จะต้องมีการจดัส่วนประสมแตล่ะด้านให้มี
ความเหมาะสมและท่ีส าคญัจะต้องตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่เปา้หมายได้ในทกุๆ
ด้านอยา่งสงูท่ีสดุ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้วิจยัสามารถ
สรุปหลกัการได้ดงันี ้สว่นประสมทางการตลาดบริการเป็นหลกัแนวความคิดทางด้านการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้า
เปา้หมายได้ ซึง่จะสง่ผลให้ลกูค้าเกิดความสขุและความประทบัใจ ในการท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์หรือ
บริการนัน้ ๆ ผู้ประกอบการหรือนกัวางแผนธุรกิจ จงึนิยมน าแนวความคดิทางด้านสว่นประสมทาง
การตลาดบริการมาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนในการด าเนินธุรกิจของ
กลุม่เปา้หมายในแตล่ะกลุม่ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือให้สามารถเข้าถึง  
ตอบโจทย์ และบรรลเุปา้หมายในการด าเนินงานทางธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ อีกทัง้ยงัเป็น
แนวทางหนึง่ในการหาช่องทางด้านการตลาดในการเพิ่มผลก าไรในการด าเนินธุรกิจอีกตอ่ไปทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

โดยสามารถแบง่สว่นประสมทางการตลาดบริการได้เป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง องค์ประกอบท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจและ

ตอบสนองความต้องการและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้  เช่น วงเงินในการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ระยะเวลาการผ่อนช าระค่างวดมีความหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนช าระ 
คา่งวดได้ตามความสะดวก 



 35 
 

2. ด้านราคา หมายถึ ง  ต้นทุน ท่ีลูก ค้าต้องจ่าย  ได้แก่  อัตราดอกเบี ย้ เงินกู้  
คา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ คา่ธรรมเนียมเบีย้ประกนัภยั เพ่ือแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ
รวมถึงเวลาด้วย ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคณุคา่ท่ีได้รับกบัราคาท่ีต้องจ่ายว่าคุ้มคา่พอท่ีจะ
ตดัสินใจซือ้หรือไม ่

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินค้าและ
บริการไปยงัผู้บริโภคได้ตามท่ีต้องการ อีกทัง้ยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าให้ลกูค้าเกิดความ
สะดวกสบาย ได้แก่ ท าเลท่ีตัง้เป็นตัวก าหนดกลุ่มผู้ บริโภคท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะเข้ามาเลือกใช้
บริการ อีกทัง้ยงัต้องค านึงถึงท าเลท่ีตัง้ของคู่แข่งด้วย  เช่น ธนาคารควรตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ 
เพ่ือการเดนิทางท่ีสะดวก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารทางการตลาด 
เพ่ือใช้ในการส่งเสริมทางด้านการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ ซือ้กับผู้ ขายเพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ เช่น ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิพิเศษอย่างสม ่าเสมอ
โดยผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE , FACEBOOK , ลูกค้าสามารถออกรถได้โดย
ใช้เงินดาวน์ต ่ากว่าปกตเิพียงมีผู้ค า้ประกนั 2 ท่าน  , ระยะเวลาในการผอ่นช าระคา่งวดสงูสดุถึง 84 
งวด ซึ่งมีระยะเวลาการผ่อนนานกว่าธนาคารอ่ืน ,  ผู้ ท่ีมีรายได้ประจ าเดือนในอัตราคงท่ีและ
สามารถแสดงเอกสารรายได้ชดัเจนสามารถรับรถได้ทันที ณ วนัท าสญัญาเช่าซือ้ , การลดอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีเหลืออยูใ่นกรณีท่ีลกูค้าปิดบญัชีก่อนระยะเวลาสญัญา 

5. ด้านกระบวนการ หมายถึง ขัน้ตอนในกาบริการเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการเพ่ือส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักจะคาดหวังในเร่ือง การให้บริการท่ีมี
ความรวดเร็ว สะดวก ซึ่งเป็นจุดหนึ่งของธุรกิจในการสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ บริโภคหรือ
ผู้ รับบริการ อาทิเช่น ขัน้ตอนในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือมีความรวดเร็ว  , ขัน้ตอนในการท า
สญัญาเช่าซือ้มีความรวดเร็ว , การจดัส่งสญัญาเช่าซือ้และการ์ดช าระคา่งวดจากธนาคารมีความ
รวดเร็ว , ขัน้ตอนการจดทะเบียนรถและการส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์มีความรวดเร็ว , ขัน้ตอน
การจดัท าประกนัภยัรถยนต์มีความรวดเร็ว , ชอ่งทางการช าระเงินของสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์มีความ
หลากหลาย 

6. ด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการท่ีท าให้ธุรกิจนัน้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ซึง่บคุลากรนัน้มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดงันัน้พนกังานจงึต้องมี
ความรู้ความช านาญในสายงาน เช่น พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซือ้และธุรกิจเช่าซือ้โดย
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ท่ีค าถามและปัญหาของลกูค้าสามารถได้รับการอธิบายและแก้ไขในระยะเวลารวดเร็ว , พนกังานมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สภุาพออ่นน้อม 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะภายนอกท่ีผู้ บริโภค หรือ ลูกค้า
มองเห็น สมัผสัได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความประทบัใจแก่ลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีให้แก่ธุรกิจให้เกิดความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึน้ เช่น สถานท่ีตัง้ธนาคารมีบริเวณกว้างขวาง ,  
มีสถานท่ีพกัผ่อนและท่ีนัง่เพียงพอขณะรอรับบริการ , การออกแบบและตกแตง่ธนาคารมีรูปแบบ
ทนัสมยั การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้บริการให้สวยงาม ความมีระเบียบในการจดัวาง
อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองมือท่ีใช้ต้องทนัสมยั เป็นต้น เพ่ือเป็นการดงึดดูใจผู้บริโภคให้มาใช้บริการ 

 
6. แนวคิดเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคาร ธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถใหม่และรถใช้แล้ว ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี
ต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานโดยมีให้ทางเลือกของสินเช่ือในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึง
รถยนต์ใช้แล้วมากมาย ส าหรับลกูค้าท่ีต้องการซือ้รถใหม่ (รถปา้ยแดง) จะได้รับสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า 
รู้ผลอนมุตัิไวภายใน 1 วนัท าการ เงินดาวน์ต ่าเร่ิมต้นท่ี 0% จากราคารถยนต์ และยงัสามารถเลือก
ระยะเวลาผ่อนช าระได้ตามต้องการ โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 84 เดือน ผ่านการดูแลของ
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือรถยนต์ท่ีเช่ียวชาญของธนาคารฯท่ีพร้อมให้ค าปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์ 
ให้บริการในพืน้ท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 

ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าด้วย ได้แก่  

1 . สิ น เช่ื อธนชาตรถแลก เงิน พ ร้อม เป็ น เพ่ื อนกับคุณ ตลอด เส้ นท าง
การเงิน  ส าหรับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของรถยนต์ และต้องการน ารถมาแลกเงิน เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน ท่ีจะช่วยท าให้ชีวิตคุณดีขึน้ ในการปลดหนี ้ขยายธุรกิจ หรือท าฝันของคุณให้เป็น
จริง  เพียงขับรถของคุณพร้อมน าเล่มทะเบียนมาขอสินเช่ือธนชาตรถแลกเงิน ท่ีธนาคารธนชาต 
ทุกสาขา เพียงเท่านีก็้ได้รับเงินสดง่ายๆ พร้อมทัง้ยงัสามารถใช้รถได้ตามปกติอีกด้วย  สินเช่ือธน
ชาตรถแลกเงิน เป็นสินเช่ือท่ีให้วงเงินสงูและดอกเบีย้ต ่ากวา่สินเช่ือประเภทอ่ืน ซึ่งลกัษณะเดน่ของ
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ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วงเงินสูงสุด 100 % ของราคาประเมิน ผ่อนสบายนาน 72 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค า้
ประกนั 

2. สินเช่ือธนชาตเล่มแลกเงิน เป็นสินเช่ือส าหรับเจ้าของกรรมสิทธ์ิรถยนต์ ท่ี
ต้องการเงินสดด่วน/ร้อนเงินเพ่ือใช้จ่ายส่วนตวั หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจ โดยใช้เล่มทะเบียน
รถยนต์เป็นหลกัประกนั ซึ่งลกูค้ายงัคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยสินเช่ือ
ธนชาตเล่มแลกเงิน คิดอตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก ท าให้ลกูค้าสามารถช าระคา่งวดมากกว่า
ท่ีก าหนดเพ่ือตดัเงินต้นได้ หรือท่ีเรียกว่าโปะค่างวด และสามารถปิดบญัชีก่อนก าหนดโดยไม่มี
ค่าปรับ นอกจากนีค้่างวดของสินเช่ือธนชาตเล่มแลกเงิน ยังไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย โดย
ลกัษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไม่ต้องโอนกรรมสิทธ์รถยนต์ (ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน)  อตัรา
ดอกเบีย้เป็นแบบลดต้นลดดอก   ผ่อนสบายนาน 60  เดือน ผ่อนค่างวดมากกว่าท่ีก าหนด  
ลดเงินต้นทนัที (จา่ยโปะคา่งวดได้) และสามารถปิดบญัชีก่อนก าหนดได้ ไมมี่คา่ปรับทกุกรณี 

การอ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์ 
ธนาคารได้อ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์และสินเช่ืออ่ืน ๆ ไว้หลาย

ช่องทาง ตามรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะกับการด าเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผา่นชอ่งทางการรับช าระดงัตอ่ไปนี ้

1. ช าระท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทกุสาขา 
2. ช าระท่ีเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทัว่ประเทศ (Pay At Post) 
3. ช าระท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทัว่ประเทศ 
4. ช าระท่ี Tesco Lotus ทกุสาขา 
5. ช าระท่ี Big C ทกุสาขา 
6. ช าระท่ี TOT ทกุสาขา 

กระบวนการจัดเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
วิธีการจดัเชา่ซือ้รถยนต์ใหม่ 

1. ในการจ าหน่ายรถยนต์เร่ิมท่ีดีลเลอร์หรือตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ได้ท าการ
ขายหรือจ าหนา่ยรถยนต์ให้กบัผู้ ซือ้ 

2. ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้รถยนต์จะเป็นฝ่ายตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการซือ้รถยนต์ โดยมี
ทางเลือกในการช าระเงิน 2 ลกัษณะ กลา่วคือ 

2.1 การซือ้ด้วยวิธีการช าระเงินสด 
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2.2 การซือ้ด้วยวิธีการจดัเชา่ซือ้รถยนต์กบับริษัทหรือสถาบนัการเงินท่ี
ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ ซึง่ธุรกิจท่ีให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์เหล่านีจ้ะถกูแนะน าโดย 
ดีลเลอร์หรือตวัแทนจาหนา่ยรถยนต์ซึง่มีข้อผกูพนัด้านผลตอบแทนตอ่กนัและกนั โดยวิธีการนี ้
เจ้าหน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารเกียรตนิาคนิจะต้องตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ขอสินเช่ือเชา่ซือ้ คณุสมบตัขิองผู้ เชา่ซือ้รถยนต์ จ านวนเงินดาวน์ อตัราดอกเบีย้ และจ านวนงวด
หรือระยะเวลาในการผอ่นช าระกบัผู้ เชา่ซือ้รถยนต์ เม่ือท าสญัญาเชา่ซือ้รถยนต์กบัธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว ผู้ เชา่ซือ้ก็จะมีหน้าท่ีผอ่นช าระคา่งวดรถยนต์เป็นงวด ๆ ตามสญัญาเชา่ซือ้รถยนต์
แก่ธนาคาร ทัง้นีก้ารพิจารณาสินเช่ือ และเง่ือนไขการจดัเชา่ซือ้จะเป็นไปตามดลุพินิจและ
กระบวนการของธนาคาร 

การพจิารณาให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
1. คณุสมบตัผิู้ รับบริการ 

1.1 บคุคลธรรมดา 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป – 65 ปี 

ต้องไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริต ไมเ่ป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องประกอบอาชีพท่ีสจุริตและถกูต้องตาม

กฎหมาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการท่ีมีอาชีพท างานประจ าจะต้องมีอายกุารท างาน

ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี สว่นอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพนัน้มาแล้วไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีถ่ินพ านกัอาศยัในไทยเป็นหลกัแหลง่

แนน่อนสามารถตรวจสอบได้ 
1.2 นิตบิคุคล 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องไมเ่ป็นนิตบิคุคลท่ีล้มละลาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องเป็นนิติบคุคลท่ีด าเนินธุรกิจดีมีฐานะ

การเงินมัน่คง 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการ จะต้องมีวตัถปุระสงค์ของนิตบิคุคลให้กระท า

การเชา่ซือ้ได้ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีภมูิล าเนา อนัได้แก่ ถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้

ส านกังานใหญ่หรือถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการ หรือถ่ินท่ีได้เลือกเอาเป็นภมูิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตัง้ 
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2. เอกสารการขอรับบริการ 
2.1 บคุคลธรรมดา 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองสาเนาถกูต้อง) 

- สลิปเงินเดือน หรือหนงัสือรับรองรายได้ตวัจริงเดือนลา่สดุ หรือส าเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

- ส าเนาสมดุคูฝ่ากหรือใบแจ้งยอดบญัชีธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน(เซ็นรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 
2.2 นิตบิคุคล 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) ของบคุคลผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล 

- Statement ของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 
- ส าเนาทะเบียนการค้า (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
- หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถใหม่และรถใช้แล้ว ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี
ต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานโดยมีให้ทางเลือกของสินเช่ือในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึง
รถยนต์ใช้แล้วมากมาย  

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าด้วย ได้แก่ 
1. กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคชบริการสินเช่ือส าหรับเจ้าของรถยนต์ท่ีต้องการใช้เงินสด 

โดยสามารถใช้รถยนต์ของตนเป็นหลกัทรัพย์ค า้ ประกันในการขอกู้ เงินโดยท าสญัญาเช่าซือ้ และ
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ยงัคงสามารถใช้รถยนต์ดงักลา่วได้ตามปกต ิซึ่งเป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ีคุ้มคา่ส าหรับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ
รถยนต์ท่ีต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือน ามาต่อยอดธุรกิจ ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน โดยให้
วงเงินสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถ  ดอกเบีย้เร่ิมต้นท่ี 0.27% ต่อเดือน ผ่อนสูงสุดได้นาน  
72 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค า้ประกัน  ทราบผลอนุมตัิภายใน 1 วนั และรับเงินได้ภายใน 1 วนั หลงัโอน
เลม่ทะเบียน อีกทัง้ยงัสามารถท าสญัญาได้ท่ีบ้าน 

2. กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ  ให้คณุเปล่ียนรถเป็นเงินสดง่ายๆ แบบไม่ต้องโอน
เล่ม พร้อมดอกเบีย้ลดต้นลดดอก  ซึ่งมีเง่ือนไขพิเศษ ได้แก่ ผ่อนยาวแค่ไหนดอกเบีย้ก็เท่าเดิมท่ี 
0.56 % ต่อเดือน  ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ผ่อนได้นานถึง 72 งวด วงเงินสูงสุด 100 % ของราคา
ประเมินรถยนต์ คา่งวดไมมี่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ไมต้่องท าประกนัภยั และฟรีทกุคา่ธรรมเนียมในการขอ
ใช้วงเงินกู้  

3. กรุงศรี รถบ้าน เจอรถบ้านถูกใจ ต้องสินเช่ือ กรุงศรี รถบ้าน จดัไว จ่ายไว ท่ี
บริการสินเช่ือเช่าซือ้แก่ผู้ ท่ีต้องการซือ้รถบ้านมือสองโดยตรงจากเจ้าของ  โดยให้วงเงินสงูสดุ 90% 
ของราคาประเมินรถยนต์  ดอกเบีย้ต ่า  ผอ่นได้นาน 72 งวด  ไมต้่องมีผู้ค า้ประกนั 

4. กรุงศรี ยูสด์คาร์ สินเช่ือรถเต็นท์ บริการสินเช่ือเช่าซือ้ส าหรับรถมือสองผ่าน
ผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ทั่วไปและท่ีได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็น ทางการจากผู้ผลิตรวมกว่า 3,000 
แห่งทัว่ประเทศ ข้อดีของสินเช่ือตวันีคื้อ ไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์อ่ืนค า้ประกัน  สมคัรง่าย ไม่ยุ่งยาก  
รู้ผลอนุมตัิเร็ว  สามารถใช้รถยนต์ท่ีเช่าซือ้ได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องช าระเงินทัง้หมดในคราวเดียว 
ณ วนัท่ีซือ้รถ 

5. กรุงศรี นิวคาร์ สินเช่ือรถใหม ่บริการสินเช่ือเช่าซือ้ส าหรับรถยนต์ใหม่ปา้ยแดง
ผ่านผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ทุกย่ีห้อทัว่ประเทศ  กรุงศรี นิวคาร์ เป็นการให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้กับ
บคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล ท่ีมีความประสงค์จะซือ้รถยนต์แตไ่มต้่องการช าระเตม็ราคา และเป็น
เงินสดในคราวเดียว ผู้ เช่าซือ้เพียงช าระเงินบางส่วน (หรือท่ีเรียกว่าเงินดาวน์) ให้กบัธนาคารและ
ผ่อนช าระเงินค่าเช่าซือ้ส่วนท่ีเหลือเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้ เม่ือ 
ผู้ เช่าซือ้ผ่อนช าระค่าเช่าซือ้ครบถ้วนตามสญัญาแล้ว กรรมสิทธ์ิในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้ เช่าซือ้ 
การให้บริการสินเช่ือประเภทนีจ้ะเร่ิมจากผู้ เช่าซือ้แสดงความจ านงในการใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
กบัธนาคาร ผ่านเจ้าหน้าท่ีประจ าโชว์รูม ธนาคารจะด าเนินการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือเช่าซือ้ตอ่ไป 
ในกรณีท่ีผู้ เช่าซือ้ได้รับการอนุมัติสินเช่ือเช่าซือ้ ผู้ เช่าซือ้จะท าสัญญาเช่าซือ้กับธนาคาร โดยใน
สัญญาเช่าซือ้จะก าหนดจ านวนเงินดาวน์และค่างวด รวมถึงก าหนดวิธีการผ่อนช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสญัญา โดยภายหลงัจากท าสญัญาเช่าซือ้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะ
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ด าเนินการช าระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่ายรถยนต์ เพ่ือให้ผู้ จัดจ าหน่ายรถยนต์โอน
กรรมสิทธ์ิในรถยนต์ให้แก่ธนาคาร ผู้ เช่าซือ้สามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์นัน้ได้ตลอดระยะเวลา
ของสญัญาเช่าซือ้ โดยผู้ เช่าซือ้เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีประจ าปี ค่าประกนัภยั รวมทัง้
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้กรรมสิทธ์ิของรถยนต์นัน้จะถกูโอนเป็นของผู้ เชา่ซือ้ ก็ตอ่เม่ือผู้ เช่าซือ้
ได้ช าระเงินคา่งวดให้แก่ธนาคารครบถ้วนตามสญัญา 

6. กรุงศรี ทรัค สินเช่ือเพ่ือรถบรรทกุ บริการสินเช่ือรถบรรทกุตัง้แต่ประเภท 4 ล้อ
ใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้อ รถลากจงู รถพ่วง รถกึ่งพว่ง รวมถึง ให้บริการสินเช่ือในส่วนของอปุกรณ์และ
ส่วนประกอบของตวัรถท่ีใช้ในการบรรทุกสินค้า  ให้บริการสินเช่ือครอบคลมุทัง้ตวัรถ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน  ให้บริการท่ีโชว์รูมตัวแทน
จ าหนา่ยรถบรรทกุครอบคลมุทัว่ทกุภาค  สะดวก เพราะมีทีมบริการให้ค าปรึกษาสินเช่ือถึงท่ี 

การอ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์ 
ธนาคารได้อ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์และสินเช่ืออ่ืน ๆ ไว้หลาย

ช่องทาง ตามรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะกับการด าเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผา่นชอ่งทางการรับช าระดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์) 
2. หกับญัชีธนาคารอตัโินมตั ิ(Direct Debit) 
3. เทสโก้ โลตสั 
4. 7-Eleven 
5. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
6. ท่ีท าการไปรษณีย์ 
7. CenPay 

การพจิารณาให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
1. คณุสมบตัผิู้ รับบริการ 

1.1 บคุคลธรรมดา 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป – 65 ปี 

ต้องไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริต ไมเ่ป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องประกอบอาชีพท่ีสจุริตและถกูต้องตาม

กฎหมาย 
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- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการท่ีมีอาชีพท างานประจ าจะต้องมีอายกุารท างาน
ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี สว่นอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพนัน้มาแล้วไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีถ่ินพ านกัอาศยัในไทยเป็นหลกัแหลง่
แนน่อนสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 นิตบิคุคล 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องไมเ่ป็นนิตบิคุคลท่ีล้มละลาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องเป็นนิติบคุคลท่ีด าเนินธุรกิจดีมีฐานะ

การเงินมัน่คง 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการ จะต้องมีวตัถปุระสงค์ของนิตบิคุคลให้กระท า

การเชา่ซือ้ได้ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีภมูิล าเนา อนัได้แก่ ถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้

ส านกังานใหญ่หรือถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการ หรือถ่ินท่ีได้เลือกเอาเป็นภมูิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตัง้ 

2 เอกสารการขอรับบริการ 
2.1 บคุคลธรรมดา 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองสาเนาถกูต้อง) 

- สลิปเงินเดือน หรือหนงัสือรับรองรายได้ตวัจริงเดือนลา่สดุ หรือส าเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

- ส าเนาสมดุคูฝ่ากหรือใบแจ้งยอดบญัชีธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน(เซ็นรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 
2.2 นิตบิคุคล 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) ของบคุคลผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล 

- Statement ของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 
- ส าเนาทะเบียนการค้า (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
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- หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ทุกประเภท ทัง้รถใหม่และรถใช้แล้ว  สินเช่ือ
รถมือสองจากธนาคารไทยพาณิชย์ คือบริการสินเช่ือรถยนต์รูปแบบใหม่ ให้คณุเป็นเจ้าของรถได้
ง่ายๆ รับความคุ้มค่ากบัวงเงินสงูสดุถึง 90% ของราคาประเมิน พร้อมอตัราดอกเบีย้ในราคาเบาๆ 
ผ่อนยาวสูงสุดถึง 72 เดือน ให้คุณสามารถโอนสิทธิเช่าซือ้ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ รวมถึงรับความ
สะดวกสบายของบริการอีกมากมายจากเรา 

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าด้วย ได้แก่ 
สินเช่ือ My car my cash  สินเช่ือส าหรับผู้ ท่ีใช้รถยนต์เป็นหลกัทรัพย์ประกนั ให้

คณุรับเงินสดสงูสดุถึง 2 ล้านบาท และยงัสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกต ิโดย
ผ่อนช าระหนีเ้ป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 72 เดือน เม่ือผ่อนช าระครบถ้วนตามเง่ือนไข
กรรมสิทธ์ิ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคณุในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน  
1 วนั 

การอ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์ 
ธนาคารได้อ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์และสินเช่ืออ่ืน ๆ ไว้หลาย

ช่องทาง ตามรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะกับการด าเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผา่นชอ่งทางการรับช าระดงัตอ่ไปนี ้

1. ช าระคา่งวดสะดวกสดุ ๆ ผา่นหลากหลายชอ่งทางใกล้บ้าน 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์) 
3. หกับญัชีธนาคารอตัโนมตั ิ(Direct Debit) 
4. เทสโก้ โลตสั 
5. 7-Eleven 
6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
7. ท่ีท าการไปรษณีย์ 
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การพจิารณาให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
1. คณุสมบตัผิู้ รับบริการ 

1.1 บคุคลธรรมดา 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป – 60 ปี 

(เม่ือรวมระยะเวลาผ่อนไมเ่กิน 65 ปี) ต้องไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริต ไมเ่ป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องประกอบอาชีพท่ีสจุริตและถกูต้องตาม
กฎหมาย 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการท่ีมีอาชีพท างานประจ าจะต้องมีอายกุารท างาน
ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี สว่นอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพนัน้มาแล้วไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีถ่ินพ านกัอาศยัในไทยเป็นหลกัแหลง่
แนน่อนสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 นิตบิคุคล 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องไมเ่ป็นนิตบิคุคลท่ีล้มละลาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องเป็นนิติบคุคลท่ีด าเนินธุรกิจดีมีฐานะ

การเงินมัน่คง 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการ จะต้องมีวตัถปุระสงค์ของนิตบิคุคลให้กระท า

การเชา่ซือ้ได้ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีภมูิล าเนา อนัได้แก่ ถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้

ส านกังานใหญ่หรือถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการ หรือถ่ินท่ีได้เลือกเอาเป็นภมูิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตัง้ 

2. เอกสารการขอรับบริการ 
2.1 บคุคลธรรมดา 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองสาเนาถกูต้อง) 

- สลิปเงินเดือน หรือหนงัสือรับรองรายได้ตวัจริงเดือนลา่สดุ หรือส าเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

- ส าเนาสมดุคูฝ่ากหรือใบแจ้งยอดบญัชีธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน(เซ็นรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 
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- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 
2.2 นิตบิคุคล 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) ของบคุคลผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล 

- Statement ของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 
- ส าเนาทะเบียนการค้า (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
- หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถใหม่ และรถเก่า  โดยวงเงิน
สินเช่ือรถใหม่จากธนาคารทิสโก้ คือวงเงินสงูสดุถึง 80% ของราคาประเมิน ส าหรับรถยนต์และรถ
กระบะ และ 75% ส าหรับรถบรรทกุ พร้อมอตัราดอกเบีย้ในราคาเบาๆ ผ่อนยาวสงูสดุถึง 72 เดือน 
ส่วนสินเช่ือรถยนต์ใช้แล้ว วงเงินสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน ส าหรับรถยนต์และรถกระบะ
พร้อมอตัราดอกเบีย้ในราคาเบาๆ ผอ่นยาวสงูสดุถึง 60 เดือน 

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าด้วย ได้แก่ 
สินเช่ือทะเบียนรถยนต์ สินเช่ือส าหรับคนมีรถยนต์หรือรถกระบะท่ีต้องการใช้เงิน

ยามฉกุเฉิน เสริมสภาพคล่อง ตอ่เตมิบ้าน ซอ่มแซมรถ ปลดภาระหนี ้เพียงแคค่ณุมีเล่มทะเบียนรถ 
ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยงัมีรถไว้ขบัเหมือนเดิม ด้วยขัน้ตอนท่ีอนมุตัิง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว 
ไม่ต้องโอนเล่ม วงเงินสินเช่ือสงูสดุ 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ระยะเวลาการให้สินเช่ือสงูสดุ 
60 เดือน 

การอ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์ 
ธนาคารได้อ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์และสินเช่ืออ่ืน ๆ ไว้หลาย

ช่องทาง ตามรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะกับการด าเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผา่นชอ่งทางการรับช าระดงัตอ่ไปนี ้
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1. ช าระท่ี ธนาคารทิสโก้ ทกุสาขา 
2. ช าระโดยการหกับญัชีธนาคารทิสโก้อตัโนมตัิ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรี

อยธุยา 
3. ช าระโดยจา่ยเป็นเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้าจ านวน 6 ฉบบัขึน้ไป 
4. ช าระท่ีเคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ 

 ธ.ก.ส. 
5. ช าระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยธุยา และ ธ.กรุงไทย 
6. ช าระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.

กรุงไทย   7. ช าระทางโทรศพัท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยธุยา  
8. ช าระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส , เอ็มเปย์สเตชั่น , ทรูมันน่ี , เทสโก้

โลตสั 
9. ช าระท่ีท่ีท าการไปรษณีย์ทัว่ประเทศ 

การพจิารณาให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
1. คณุสมบตัผิู้ รับบริการ 

1.1 บคุคลธรรมดา 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป – 60 ปี 

(เม่ือรวมระยะเวลาผ่อนไมเ่กิน 65 ปี) ต้องไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริต ไมเ่ป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องประกอบอาชีพท่ีสจุริตและถกูต้องตาม
กฎหมาย 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการท่ีมีอาชีพท างานประจ าจะต้องมีอายกุารท างาน
ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี สว่นอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพนัน้มาแล้วไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีถ่ินพ านกัอาศยัในไทยเป็นหลกัแหลง่
แนน่อนสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 นิตบิคุคล 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องไมเ่ป็นนิตบิคุคลท่ีล้มละลาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องเป็นนิติบคุคลท่ีด าเนินธุรกิจดีมีฐานะ

การเงินมัน่คง 
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- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการ จะต้องมีวตัถปุระสงค์ของนิตบิคุคลให้กระท า
การเชา่ซือ้ได้ 

- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีภมูิล าเนา อนัได้แก่ ถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่หรือถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการ หรือถ่ินท่ีได้เลือกเอาเป็นภมูิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตัง้ 

2. เอกสารการขอรับบริการ 
2.1 บคุคลธรรมดา 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองสาเนาถกูต้อง) 

- สลิปเงินเดือน หรือหนงัสือรับรองรายได้ตวัจริงเดือนลา่สดุ หรือส าเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

- ส าเนาสมดุคูฝ่ากหรือใบแจ้งยอดบญัชีธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน(เซ็นรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 
2.2 นิตบิคุคล 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) ของบคุคลผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล 

- Statement ของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 
- ส าเนาทะเบียนการค้า (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
- หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ทกุประเภท ทัง้รถใหม่และรถใช้แล้ว ซึ่งรวมถึง
รถยนต์นั่ง รถยนต์อเนกประสงค์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี
ต้องการซือ้รถยนต์มาใช้งานโดยมีให้ทางเลือกของสินเช่ือในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึง
รถยนต์ใช้แล้วมากมาย ผู้ เช่าซือ้ยังสามารถจัดเช่าซือ้ได้สูงสุดถึง 84 งวด โดยทั่วไปผู้ เช่าซือ้
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สามารถเลือกผ่อนช าระเท่ากันทกุเดือนแบบปกติหรือแบบพิเศษก็ได้ ตวัอย่างเช่น ผ่อนช าระด้วย
ค่างวดท่ีไม่เท่ากันทุกเดือนตามความเหมาะสมกับอาชีพและรายได้ของลูกค้าหรือค่างวดต ่าใน
ช่วงแรกของสัญญา (ผลิตกัณฑ์สินเช่ือแบบบอลลูน) นอกจากนีธ้นาคารยังให้บริการด้านอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับรถยนต์ด้วย เช่น บริการด้านการขอใบอนุญาตเก่ียวกันรถยนต์ บริการด้านการท า
ประกันภัย ภาษีรถยนต์ เป็นต้น โดยมีให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัทัว่
ประเทศ 

ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เป็นธุรกิจท่ีธนาคารมีความเช่ียวชาญและมีการเติบโต
อย่างตอ่เน่ืองและธนาคารยงัคงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ โดยค านึงถึงสภาพ
ตลาดและภาวการณ์แข่งขนัควบคูก่นัไปเพ่ือให้สามารถปรับการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกบั
สถานการณ์โดยให้ความส าคญักับการบริการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เน้นการควบคมุคณุภาพ
ของสินเช่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีดี 

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าด้วย ได้แก่ สินเช่ือรถกู้ เงินดว่น (CarQuickCash) หรือสินเช่ือรถเพ่ือเงินสดส าหรับคนมีรถท่ี
ต้องการใช้เงินยามฉกุเฉินหรือเป็นเงินทนุหมุนเวียนเหมาะกบัลกูค้าท่ีมีรถยนต์เป็นของตนเองและ
หมดภาระการผ่อนช าระแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สินเช่ือแบบโอนเล่มทะเบียน 
(ผลิตภัณฑ์ CarQuickCash) คิดอัตราดอกเบีย้แบบคงท่ี (Flat Rate) และ 2) สินเช่ือแบบไม่โอน
เล่มทะเบียน (ผลิตกัณ ฑ์ CarQuickCash แปะโป้ง) คิดอัตราดอกเบี ย้แบบลดต้นลดดอก 
(Effective Rate) ซึ่งเป็นบริการใหม่ของธนาคาร โดยลูกค้าสามารถช าระเงินต้นคืนมากกว่า  
ยอดผ่อนช าระรายเดือนเพ่ือลดภาระดอกเบีย้ ทัง้ยังเสียค่าธรรมเนียมถูกกว่าโดยไม่ต้องช าระ
คา่ธรรมเนียม 

การโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ สินเช่ือบุคคล ซึ่งเป็นสินเช่ืออเนกประสงค์เพ่ือช่วยเสริม
สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าเช่าซือ้รถยนต์ท่ีมีประวตัิการผ่อนช าระท่ีดี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

1. สินเช่ือ Term Loan คือ สินเช่ืออเนกประสงค์ท่ีไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคล
ค า้ประกันท าสัญญา มีก าหนดการผ่อนชาระคืนให้แก่ธนาคารเป็นจ านวนเงินแต่ละงวดตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. สินเช่ือ Revolving Loan ผู้ขอกู้ จะได้รับวงเงินสินเช่ือพร้อมบตัรกดเงินสด KK 
Cash Card เพ่ือเบกิถอนเงินสดผา่นเคร่ือง ATM Pool โดยมีเง่ือนไขชาระคืนขัน้ต ่าแตล่ะงวดตามท่ี
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ธนาคารก าหนดอีกทัง้ธนาคารมีแผนท่ีจะขยายการให้สินเช่ือส่วนบุคคลไปยงักลุ่มลูกค้าใหม่ของ
ธนาคารด้วย และธนาคารได้มีการพิจารณาปรับกระบวนการอนมุตัิสินเช่ือให้เหมาะสมกบัสภาวะ
ตลาดและกลุ่มเปา้หมายและพร้อมเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมตัิ  ทัง้นี ้เพ่ือให้สามารถแข่งขนัใน
ตลาดได้และเพ่ือรองรับการขยายช่องทางการขายไปยังช่องทางใหม่ ๆ ในอนาคต และยังมี
ผลิตภณัฑ์ในด้านประกนัภยั ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งท่ีธนาคารมีความมุ่งหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่
ลกูค้าเพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ธนาคารมีบริการให้
ค าปรึกษาและแนะน าลูกค้าในการวางแผนทางการเงินในฐานะท่ีธนาคารเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชัน้น าท่ีมีฐานะทางการเงิน
แข็งแกร่ง สามารถให้บริการลกูค้าไค้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ธนาคารมีความตัง้ใจท่ีจะให้ผลิตภณัฑ์
ประกันภัยของธนาคารครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกนัภัยแบบต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าแตล่ะกลุม่ 

การอ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์ 
ธนาคารได้อ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดรถยนต์และสินเช่ืออ่ืน ๆ ไว้หลาย

ช่องทาง ตามรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะกับการด าเนินชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งมีการพัฒนาไป
ตามเทคโนโลยีความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผา่นชอ่งทางการรับช าระดงัตอ่ไปนี ้

1. เปิดบญัชีกบัธนาคาร ซึ่งเปิดได้ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ยกเว้นลูกค้า
สถาบนัการเงิน) 

2. ช าระเป็นเงินสด ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7- ELEVEN 
เอ็มเปย์สเตชัน่ และเทสโก้โลตสั ทัว่ประเทศ 

3. ช าระท่ีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากช าระด้วยเช็ค 
ธนาคารไมรั่บเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้า และรับช าระเฉพาะเช็คในเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนั 

4. ช าระผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์  

5. ช าระโดยการใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์  
6. ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Phone) สาหรับผู้ ถือบตัร ATM โทร. 1333 
7. ธน าคารกสิ ก รไทย  (KBANK e-Phone) ส าห รับ ผู้ ถื อ บัต ร  ATM โท ร .  

0-2888-8888 
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับผู้ ถือบตัร 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  

กระบวนการจัดเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
วิธีการจดัเชา่ซือ้รถยนต์ใหม ่

1. ในการจ าหน่ายรถยนต์เร่ิมท่ีดีลเลอร์หรือตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ได้ท าการ
ขายหรือจ าหนา่ยรถยนต์ให้กบัผู้ ซือ้ 

2. ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้รถยนต์จะเป็นฝ่ายตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการซือ้รถยนต์ โดยมี
ทางเลือกในการช าระเงิน 2 ลกัษณะ กลา่วคือ 

2.1  การซือ้ด้วยวิธีการช าระเงินสด 
2.2 การซือ้ด้วยวิธีการจดัเชา่ซือ้รถยนต์กบับริษัทหรือสถาบนัการเงินท่ี

ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ ซึง่ธุรกิจท่ีให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์เหล่านีจ้ะถกูแนะน าโดย
ดีลเลอร์หรือตวัแทนจาหนา่ยรถยนต์ซึง่มีข้อผกูพนัด้านผลตอบแทนตอ่กนัและกนั โดยวิธีการนี ้
เจ้าหน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารเกียรตนิาคนิจะต้องตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ขอสินเช่ือเชา่ซือ้ คณุสมบตัขิองผู้ เชา่ซือ้รถยนต์ จ านวนเงินดาวน์ อตัราดอกเบีย้ และจ านวนงวด
หรือระยะเวลาในการผอ่นช าระกบัผู้ เชา่ซือ้รถยนต์ เม่ือท าสญัญาเชา่ซือ้รถยนต์กบัธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว ผู้ เชา่ซือ้ก็จะมีหน้าท่ีผอ่นช าระคา่งวดรถยนต์เป็นงวด ๆ ตามสญัญาเชา่ซือ้รถยนต์
แก่ธนาคาร ทัง้นีก้ารพิจารณาสินเช่ือ และเง่ือนไขการจดัเชา่ซือ้จะเป็นไปตามดลุพินิจและ
กระบวนการของธนาคาร 

การพจิารณาให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
1. คณุสมบตัผิู้ รับบริการ 

1.1 บคุคลธรรมดา 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปต้องไมเ่ป็น

บคุคลวิกลจริต ไมเ่ป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องประกอบอาชีพท่ีสจุริตและถกูต้องตาม

กฎหมาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการท่ีมีอาชีพท างานประจ าจะต้องมีอายกุารท างาน

ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี สว่นอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพนัน้มาแล้วไมต่ ากวา่ 2 ปี 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีถ่ินพ านกัอาศยัในไทยเป็นหลกัแหลง่

แนน่อนสามารถตรวจสอบได้ 
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1.2 นิตบิคุคล 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องไมเ่ป็นนิตบิคุคลท่ีล้มละลาย 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องเป็นนิติบคุคลท่ีด าเนินธุรกิจดีมีฐานะ

การเงินมัน่คง 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการ จะต้องมีวตัถปุระสงค์ของนิตบิคุคลให้กระท า

การเชา่ซือ้ได้ 
- ผู้ขอสมคัรหรือขอรับบริการจะต้องมีภมูิล าเนา อนัได้แก่ ถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้

ส านกังานใหญ่หรือถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการ หรือถ่ินท่ีได้เลือกเอาเป็นภมูิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตัง้ 

2. เอกสารการขอรับบริการ 
2.1 บคุคลธรรมดา 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองสาเนาถกูต้อง) 

- สลิปเงินเดือน หรือหนงัสือรับรองรายได้ตวัจริงเดือนลา่สดุ หรือส าเนาเสีย
ภาษีเงินได้ (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 

- ส าเนาสมดุคูฝ่ากหรือใบแจ้งยอดบญัชีธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน(เซ็นรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 
2.2 นิตบิคุคล 

- บตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ตวัจริงพร้อมส าเนา 
(เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) ของบคุคลผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล 

- Statement ของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 
- ส าเนาทะเบียนการค้า (เซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (เซ็นรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
- หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- ผู้ ค้าประกนั 1 ทา่น 

 



 52 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

พรทิพย์  สวุรรณพุม่ (2555) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ลกูค้าในการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือและศกึษาความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีผลตอ่ลกูค้าในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของ
ธนาคารพฒันาวิสกากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้คือลกูค้า
ท่ีมาใช้บริการด้านสินเช่ือของธนาคาร สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปรียบเทียบความแตกตา่งและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยสถิตอ้ิางอิง One-way 
ANOVA , LSD (Least Significant Difference) และคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
(Pearson Product-Moment Correlation) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู
เก่ียวกบัปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลตอ่ลกูค้าในการเลือกใช้บริการพบวา่ด้านการแขง่ขนัทางธุรกิจ อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นด้านนโยบายรัฐบาลและด้านสภาวะเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือพบวา่ด้านตวัชีว้ดัเครดติของผู้ใช้สินเช่ือ
อยูใ่นระดบัมาก และรองลงมาคืออตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม เง่ือนไขในการใช้สินเช่ือ 
กระบวนการใช้สินเช่ือ การให้บริการของพนกังาน ชอ่งทางในการใช้สินเช่ือ ลกัษณะทางกายภาพ
และการสง่เสริมการตลาด ซึ่งพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตใินด้านเง่ือนไขในการใช้
สินเช่ือ อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม ลกัษณะทางกายภาพ การตลาด การให้บริการของ
พนกังานและตวัชีว้ดัของผู้ใช้สินเช่ือและพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิ่งแวดล้อมกบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 

ภาณวุฒัน์ ชุม่ช่ืน (2555) ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า  
รุ่นพรีอสุ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่18 ปี
ขึน้ไปท่ีสนใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอสุในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการวิจยัพบวา่ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ
สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอสุ ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า 
รุ่นพรีอสุ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และปัจจยัด้านสว่นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า  
รุ่นพรีอสุ ด้านงบประมาณส าหรับซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอสุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่าและมีทิศทางตรงข้าม ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหนา่ยและการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั
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พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอสุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดย
มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัคอ่นข้างต ่าและมีทิศทางเดียวกนั 

คณาพจน์  ชยัรัตน์ (2554) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
รถยนต์นัง่สว่นบคุคลของธนาคารทิสโก้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต้ เก็บข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการจ านวน 400 คน โดยคา่สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ คา่ความถ่ี 
ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-test  F-test และไคสแควร์ ผลการวิจยัพบวา่สว่นใหญ่
เหตผุลในการใช้บริการเน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ต ่า ได้รับข้อมลูขา่วสารจากการชกัชวนของพนกังาน
ธนาคารเกียรตนิาคนิ โดยรวมผู้ใช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัคือ ด้านบคุลากร ด้านราคา ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านชอ่งทางการจ าหนา่ย ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ยกเว้นด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ด้านปัจจยัสว่น
บคุคล มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์นัง่สว่นบคุคลของธนาคารทิสโก้จ ากดั 
(มหาชน)ในเขตภาคใต้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กิตต ิจนัทรานิเวศน์ (2551) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์มือสองกบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร โดย
ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และสว่นประสมการตลาดบริการ ซงึกลุม่ตวัอยา่งคือลกูค้า
ท่ีมาใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ สถิติคา่ที คา่ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิเคราะห์ข้อมลู
พบวา่ผู้ใช้บริการมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านช่องทางจ าหนา่ยมากท่ีสดุในระดบัเห็นด้วยและ
ปัจจยัด้านราคาน้อยท่ีสดุในระดบัเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมตฐิานด้านความแตกตา่งพบวา่ 
เพศชายมีพฤติกรรมการตดัสินใจด้านวงเงินสินเช่ือท่ีต้องการสงูกวา่เพศหญิง สว่นอาย ุสถานภาพ
สมรส และรายได้มีผลตอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการด้านวงเงินสินเช่ือยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และรายได้มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้านระยะเวลาท่ีต้องการจดั
เชา่ซือ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ส่วนผลการทดสอบสมมตฐิานด้านความสมัพนัธ์พบวา่
ปัจจยัทางการตลาดบริการด้านราคา ด้านช่องทางจ าหนา่ย ด้านขัน้ตอนปฏิบตังิานและด้าน
บคุลากรมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจด้านวงเงินสินเช่ือท่ีต้องการในระดบัต ่าและใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ส่วนปัจจยัทางการตลาดบริการด้าน
ผลิตภณัฑ์และลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจด้านวงเงินสินเช่ือท่ี
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ต้องการในระดบัปานกลางและในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นปัจจยั
ทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจด้านระยะเวลาท่ี
ต้องการจดัเชา่ซือ้ในระดบัต ่าและในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ปัจจยัทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจด้านจ านวนครัง้ท่ี
เคยท าสญัญาเชา่ซือ้ในระดบัต ่าและในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

แครียา ภู่พฒัน์ (2551) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์               
โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย เพ่ือศกึษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้รถยนต์โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภค ในเขตท่ีใช้รถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส  จ านวน 385 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่          
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ           
ทางเดียวและการทดสอบหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายสุถานภาพ และระดบัการศกึษา ตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้
รถยนต์โตโยต้า นิว วิออส ในด้านโอกาสท่ี จะแนะน าหรือ บอกตอ่บคุคลอ่ืน แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และพบวา่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่              
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในด้าน
โอกาสท่ี จะแนะน าหรือบอกตอ่บคุคลอ่ืนและด้านความพงึพอใจโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า 

โซเฟีย แวหะมะ (2553) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้รถยนต์ 
มือสองของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวงัสงขลา โดยศกึษาปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคลและ 
ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีตดัสินใจซือ้
รถยนต์มือสองซึง่พิจารณา จากประเภทรถยนต์ ได้แก่ ประเภทรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 7 คน 
รถยนต์นัง่สว่นบคุคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคล ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จ านวนทัง้สิน้ 400 คน เคร่ืองมือท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วยค าถามปลายปิด และมาตราส่วนประเมินคา่ โดยสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่                 
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ การทดสอบคา่ไค-สแควร์ ผลการวิจยัพบวา่ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลและปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม พบวา่ เพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ราคารถยนต์มือสอง อตัรา
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การผอ่นช าระ และระยะเวลาการให้สินเช่ือมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิณ ระดบั 
0.05 กบัการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ศรุต อรุณสมสขุ (2558) ศกึษาเร่ืองปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจใช้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือผู้ใช้บริการจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคมีความเห็นตอ่สว่นประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัดี การตดัสินใจใช้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพและรายได้แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรม
การตดัสินใจใช้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาตแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 สว่นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด  
ด้านกระบวนการบริการและด้านบคุลากรทางการบริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจ
ใช้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อกุฤษ อทุยัวฒันา (2557) ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์มือสองของลกูค้า
เต้นท์รถพฒันสรณ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ การศกึษางานนิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
พฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์มือสอง ของลกูค้าเต้นรถพฒันสรณ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
และเพ่ือศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั สว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจรถยนต์มือสองของ
ลกูค้าเต้นรถพฒันสรณ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ รวมทัง้ศกึษาศกึษาข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีสนใจ ซือ้รถยนต์ใช้แล้วมือสองของเต้นท์รถพฒันสรณ์ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ความถ่ี(Frequency)ร้อยละ (Percentage)คา่เฉล่ีย () และสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () ผลการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์มือสองของลกูค้าเต้นท์รถ                      
พฒันสรณ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ปี 2557 พบวา่ วิธีการช าระเงินเม่ือซือ้รถยนต์นัง่สว่น
บคุคลสว่นใหญ่ เป็นการเชา่ซือ้ ปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจซือ้รถยนต์สว่นใหญ่มาจากการท่ีมีดอกเบีย้
ต ่า มีเหตผุลในการซือ้รถยนต์สว่นท่ีนัง่มากท่ีสดุ สว่นใหญ่ซือ้เพ่ือใช้ในการเดนิทางไปท างาน หรือ
ใช้ในการประกอบธุรกิจ ขนาดซีซีของรถยนต์นัง่สว่นบคุคลท่ีต้องการซือ้ส่วนใหญ่มีขนาด 1500-
2000 ซีซี ย่ีห้อรถยนต์สว่นบคุคลท่ีต้องการซือ้สว่นใหญ่เป็นย่ีห้อโตโยต้า สว่นใหญ่ได้รับข้อมลู
ขา่วสาร เก่ียวกบัรถยนต์มาจากค าแนะน าจากประสบการณ์ของผู้ เคยใช้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริการหลงัการขาย สว่นใหญ่เห็นวา่ศนูย์บริการ บริการดีรวดเร็ว ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
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ทัง้ 7 ด้าน มีผลตอ่การตดัสินใจระดบัมาก ทกุปัจจยั โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ้
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านพนกังาน ผู้ให้บริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา และ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

สรัุสดา มีด้วง (2558) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคาร ออมสิน ส านกัราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งานวิจยัครัง้นีมี้
วตัถปุระสงค์ คือ 1) ศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางจิตวิทยา 2) ศกึษาระดบัความส าคญั
ของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  3) เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจ เลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 4) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ เลือกใช้บริการสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยัโดยใช้ปัจจยัทางจิตวิทยา และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยมี เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมลูจากลกูค้าของธนาคารออมสินท่ีมาใช้บริการ สินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิตเิชิงอนมุาน ได้แก่ การทดสอบคา่ที วิเคราะห์ 
ความแปรปรวน ทดสอบรายคูด้่วยวิธี LSDและการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ผลการศกึษาพบวา่  
1) ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางจิตยาโดยรวมและรายด้านอยูใ่น ระดบัมาก เรียงจากมากไป
น้อย ได้แก่แรงจงูใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทศันคติ ตามล าดบั 2) ระดบั
ความส าคญัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั มาก เรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ให้บริการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านท าเลท่ีตัง้และชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ย ตามล าดบั 3) อายแุละรายได้เฉล่ียตอ่เดือนสง่ผลตอ่ระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 4) ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
เรียง จากมากไปน้อย ได้แก่ ทศันคต ิการรับรู้และแรงจงูใจ ตามล าดบั 5) ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
ราคา ด้าน กระบวนการให้บริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
ตามล าดบั 

วนัเฉลิม เขตชยัคปุต์ (2559) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้สินเช่ือ
รถยนต์กบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการเชา่ซือ้รถยนต์สว่นท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาปรับปรุง ในการให้บริการสินเช่ือรถยนต์และศกึษาว่าปัจจยัใดท่ีสง่ผลตอ่
การตดัสินใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือ รถยนต์กบัธนาคารธนชาตและสถาบนัการเงินผู้ให้บริการราย
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อ่ืน ๆ โดยมีปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (7P) และปัจจยัควบคมุอ่ืน ๆ ได้แก่ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
รายจา่ยภาระหนีแ้ละการเป็นพนัธมิตรกบัดีลเลอร์ จ าหน่ายรถยนต์ มาเป็นกรอบแนวคดิใน
การศกึษาครัง้นี ้เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดกลยทุธ์การตลาดในการให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ให้
ได้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค ซึง่กลุม่ตวัอยา่งท่ีท าการศกึษา คือ ผู้ ท่ีเคยใช้บริการเชา่ซือ้
เช่ือรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนัน้ าข้อมลูท่ีได้มาประมวลผลเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยั และ
พฤตกิรรมในด้านตา่ง ๆ และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นว่าปัจจยัท่ีต้องการศกึษาตวัใดท่ีสง่ผลตอ่การ
ตดัสินใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจาก กลุม่ตวัอยา่ง ของผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้วิเคราะห์จ านวน 400 คน พบวา่ 
ผู้ใช้สินเช่ือกบัธนาคารธนชาตจ านวน 127 คน และผู้ใช้สินเช่ือกบัสถาบนัอ่ืน ๆ จ านวน 273 คน มี
ลกัษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ยกเว้น ในสว่นของเพศและรายได้ ท่ีพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้
บริการสินเช่ือกบัธนาคารธนชาตเป็นเพศหญิง และมีรายได้สว่นใหญ่อยูท่ี่ระดบั 15,001-25,000 
บาท ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้บริการสินเช่ือกบั สถาบนัอ่ืน ๆ จะเป็นเพศชายและมีรายได้สว่น
ใหญ่อยูท่ี่ระดบั 25,001-35,000 บาท ในด้านลกัษณะ พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารธนชาต
และสถาบนัอ่ืน ๆ โดยสว่นใหญ่จะเลือกเชา่ซือ้ รถยนต์ย่ีห้อฮอนด้าและโตโยต้าสงูท่ีสดุเป็น 2 
อนัดบัแรก ซึง่สอดคล้องกบัปริมาณยอดขายรถยนต์ ภายในประเทศไทย ท่ีรถยนต์ทัง้ 2 แบรนด์มี
ยอดขายสงูสดุตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ในด้านราคา รถยนต์ส่วนใหญ่ มีราคาอยูท่ี่ 500,001-
750,000 บาท ขณะท่ีบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้บริการ เชา่ซือ้รถยนต์ คือ พนกังานขาย 
โดยเฉพาะในส่วนของธนาคารธนชาตซึง่สงูเกิน 50% นา่จะเกิดจาก ปัจจยัด้านตา่ง ๆ เชน่ การเป็น
พนัธมิตรกบัแบรนด์รถยนต์ เชน่ แบรนด์รถยนต์ฟอร์ด เป็นต้น ด้านส่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้
บริการเชา่ซือ้รถยนต์คือ โทรทศัน์ รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต ด้านการเลือกใช้ บริการ พบวา่ เงิน
ดาวน์โดยสว่นใหญ่ในการเลือกใช้บริการเชา่ซือ้รถยนต์คือ 20% รองลงมาอยูท่ี่ 15% ในขณะท่ีเงิน
ดาวน์ 10% หรือน้อยกว่ามีปริมาณน้อยสดุสืบเน่ืองจากปัญหา NPL ในธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
จงึท าให้สถาบนัตา่ง ๆ มีความเข้มงวดในการปลอ่ยสินเช่ือมากขึน้ 

จากแนวคดิข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปหลกัการและทฤษฎีเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคดิ
เชิงบรูณาการและสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ส าหรับการศกึษาในเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ วิจยัได้อ้างอิงแนวความคิดของ   ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2539, น. 57)  ท่ีกล่าวถึงเก่ียวกับลกัษณะ ประชากรศาสตร์ โดยมีการจ าแนก เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมักใช้ในการแบ่งตามลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ด้านลกัษณะข้อมูล
สว่นบคุคล 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ วิจยัได้อ้างอิงแนวความคิดของ อินทิรา 
ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา (2554, น. 27-32)  ซึ่งได้กล่าวเก่ียวกับองค์ประกอบของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence)  เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยสร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 

แนวคิดกระบวนการตดัสินใจซือ้ ผู้ วิจยัได้อ้างอิงแนวความคิดของคอตเลอร์ อดลุย์ 
จาตุรงคกุล (2546) ซึ่งมีการจ าแนกขัน้ตอนการตัดสินใจของผู้ บริโภค 5 ขัน้ตอน คือ การรับรู้
ปัญหาหรือความจ าเป็น การแสวงหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ โดยได้น าขัน้ตอนต่าง ๆ มาสร้างเป็นเคร่ืองมือในการตอบแบบสอบถามจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น ามาเป็นแนวทางในการวิจยั ครัง้นี ้

ศรุต อรุณสมสุข (2558) จากงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแนวความคิดในเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม และน าความรู้ท่ีได้มาตัง้เป็นแบบกรอบแนวความคิด อาทิเช่น เพศ อาชีพ รายได้ตอ่
เดือน และสถานภาพ 

กิตติ จันทรานิเวศน์ (2551) จากงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้น าแนวความคิดในเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มือสองกับธนาคาร  
เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานครมาเป็นแนวความคิดทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และน าความรู้มาปรับเป็นกรอบแนวความคิดได้ 
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คณาพจน์  ชยัรัตน์ (2554) จากงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้น าแนวความคิดในเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตภาคใต้ โดยน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการตดัสินทัง้ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล การตดัสินใจซือ้ และความรู้สึกภายหลงัการซือ้  
ซึง่ผู้วิจยัได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาในครัง้นี ้ได้แก่ ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานประจ าปี : จ านวนผู้ เข้า
มาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย  จ านวน 1,210,000 
คน (ธนาคารเกียรตนิาคนิ, 2560) 

 
ตาราง 3 จ านวนผู้ใช้บริการด้านสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

 

ธนาคาร จ านวนผู้ใช้บริการ 

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  380,000 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  350,000 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 200,000 

4. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  150,000 

5. ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 130,000 

รวม 1,210,000 

 

 

ท่ีมา : รายงานประจ าปีธนาคารเกียรตนิาคนิ  (2560) 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณด้วยสูตรของ (Taro Yamane,  1970) โดยมีการก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

โดยท่ี   n  =    
N

1+N𝑒2 

 

เม่ือ     n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N   แทน  ขนาดของประชากร 
   e   แทน  คา่ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 
        แทนคา่ในสตูรได้ดงันี ้

 

n         =               
N

1+N𝑒2 
 

n         =     
1,210,000

1+1,210,000(0.05)2 

                    
n         =          399.99   คน 

จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยได้เลือก
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ประกอบด้วย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตนิาคนิ 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
กลุ่มตวัอย่างผู้ วิจยัจะท าการเก็บกลุ่มตวัอย่างจากธนาคารพาณิชย์ดงักล่าว โดยแบ่งโควตากลุ่ม
ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ด้วยสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ดงันี ้
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ตาราง 4 กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

 

ธนาคาร จ านวนกลุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (n) 

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

4. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 

5. ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

รวม 400 ชดุ 

 
ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก

กลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู  : ระหวา่งเดือน มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2562 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) โดยสร้างขึน้จาก
การรวบรวมข้อมลูจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาประยุกต์เป็นค าถามใน
แบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ  

อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ซึง่เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าตอบให้เลือกตอบ 
หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวแตล่ะข้อค าถามใช้
ระดบัดงันี ้

1. เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal scale) โดย
แบบสอบถามให้สามารถเลือกได้ 2 ค าตอบ ดงันี ้ 

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 
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2. อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดย
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 

2.1 21-30 ปี      
2.2 31-40 ปี             
2.3 41-50 ปี 
2.4 อายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ  รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ลกัษณะข้อค าถามท่ีมีให้เลือกหลาย
ค าตอบ (Multiple choice questions) และใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal 
scale) ได้แก่ 

3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
3.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

4. อาชีพ ลกัษณะแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามท่ีมีให้เลือกหลาย
ค าตอบ (Multiple choice questions) และใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal 
scale) ได้แก่ 

4.1 ข้าราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
4.3 ธุรกิจสว่นตวั 
4.4 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ................... 

5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ลกัษณะข้อค าถามท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ 
(Multiple choice questions ) และใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale โดย
ก าหนดชว่งรายได้ ดงันี ้

5.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 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    บาทขึน้ไป 
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สว่นท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่

กระบวนตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า  โดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิดแบง่ออกเป็น 7 ด้าน  ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบคุลากร และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ รวม 26 ข้อ ซึง่วดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating scale)  มีจ านวน 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การก าหนดคะแนนดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมแ่น่ใจ 
ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุม่
ประชากรมาพิจารณาความถ่ี กลุม่ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ กลัยา วานิชย์บญัชา 
(2558, น. 29) โดยค านวณได้ดงันี ้

 
ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ           

                                            จ านวนชัน้  

               =             5  -  1      =   0.80 
                     5    
   

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดังนี ้
4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัเห็นด้วย 
2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัไมแ่นใ่จ 
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1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดบัไมเ่ห็นด้วย 

1.00 – 1.80 หมายถึง  มีระดบัความคดิเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบั
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้

รถยนต์ของผู้ใช้บริการ5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมี
ค าถามรวม 15 ข้อ ซึง่วดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating scale)  มีจ านวน 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การก าหนดคะแนนดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ 
ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากร
มาพิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้ วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2561)
โดยค านวณได้ดงันี ้

 
ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ           

                                            จ านวนชัน้  

               =             5  -  1      =   0.80 
                    5   
 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดังนี ้

4.21 – 5.00  มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

3.41 – 4.20  มีระดบัความคดิเห็นตอ่การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 
2.61 – 3.40  มีระดบัความคดิเห็นตอ่การตดัสินใจอยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ 
1.81 – 2.60  มีระดบัความคดิเห็นตอ่การตดัสินใจอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
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1.00 – 1.80  มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสารวิชาการ บทความ แนวคิดทางทฤษฎี และ

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดขอบเขตตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาและการสร้าง
แบบสอบถามของงานวิจยั  

2.  รวบรวมข้อมูลและเนือ้หาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและขอบเขต
แบบสอบถามโดยน าทฤษฎีและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาสร้างแบบสอบถามให้ตรงตามความ
มุง่หมายของงานวิจยั 

3.  น าข้อมูลเนือ้หาทัง้หมดท่ีได้จัดท าของบทท่ี 1-3 และแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้ถกูต้องและครบถ้วน ก่อนน าไปทดลองใช้ 

4.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความ
ตรงตอ่เนือ้หา และความสมบรูณ์ของเคร่ืองมือ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ 

5.  น าแบบสอบถาม ท่ีป รับป รุงแ ก้ ไขแ ล้ วไปทดลองใช้  (Try Out) โดยน า
แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์นัน้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ชดุ เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ท่ี 95% โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีค านวณ
ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient ) ซึ่งค่าแอลฟาท่ีได้แสดงถึงค่าความเช่ือมั่น (r) 
ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สูง โดย
ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ต้องไมต่ ่ากวา่ 0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 34-36)  

คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ในแตล่ะด้านได้คา่ มีคา่ดงันี ้
ด้านผลิตภณัฑ์   มีคา่เทา่กบั  0.883 
ด้านราคา    มีคา่เทา่กบั  0.880 
ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  มีคา่เทา่กบั  0.804 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  มีคา่เทา่กบั  0.810 
ด้านกระบวนการ   มีคา่เทา่กบั  0.908 
ด้านบคุลากร   มีคา่เทา่กบั  0.743 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีคา่เทา่กบั  0.783 
ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา  มีคา่เทา่กบั  0.839 



 67 
 

ขัน้ตอนด้านการค้นหาข้อมลู   มีคา่เทา่กบั  0.897 
ขัน้ตอนด้านการประเมินทางเลือก  มีคา่เทา่กบั  0.915 
ขัน้ตอนด้านการตดัสินใจ   มีคา่เทา่กบั  0.821 
ขัน้ตอนด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ มีคา่เทา่กบั  0.795 
6. จดัท าน าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ แล้วน าไปเก็บรบรวมข้อมลูในการศกึษาวิจยั

ตอ่ไป  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา โดยเก็บรวบรวมจากแหลง่ข้อมลู ดงันี  ้

1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้ วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
ซึง่เป็นข้อมลูหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยั 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. การจัดกระท าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 

การจดักระท าข้อมลูในงานวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ของการตอบแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว มาลงรหสั

ตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือประมวลผลข้อมลูด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
3. การประมวลผล (Processing) น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัเรียบร้อย มาบนัทกึลงใน

คอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าทางสถิติ  
ตา่ง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบาย
ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1.1 หาคา่ร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ส าหรับ
แบบสอบถาม 

สว่นท่ี 1  ด้านลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 1 - ข้อ 5 
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1.2 หาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส าหรับ
แบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 ด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ ข้อ 1–31 
สว่นท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์  

ข้อ 1–13 
2. การวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential) 

สมมตฐิานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการเชา่ซือ้รถยนต์ท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ทดสอบ ดงันี ้

1. เพศแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ คือ Independent Simple t – test 
2. อายแุตกตา่งกนั สถานภาพแตกตา่งกนั อาชีพแตกตา่งกนั รายได้

เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ คือ One - way Anova 
สมมตฐิานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการตลาด บคุลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ โดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบ คือ สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficeint) ในการ
ทดสอบวา่มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรียบเทียบความถ่ี หรือ จ านวนท่ี

ต้องการกับความถ่ีหรือ จ านวนทัง้หมดท่ีเทียบเป็นร้อยละ 100 (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2558, 36) 
โดยใช้สตูร ดงันี ้

 

                                                 P    =  
𝑓

𝑛
  ×  100 

เม่ือ     P แทน คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
f แทน ความถ่ีของคะแนน 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) คือ ค่าคะแนนตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากการเอาค่าคะแนนทุกตัว 
มารวมกนัแล้วหารด้วยจ านวนของคะแนนทัง้หมดเพ่ือต้องการทราบคา่เฉล่ียของตวัแปร (กลัยา วา
นิชย์บญัชา, 2558, 39) โดยใช้สตูร ดงันี ้

 
 

 เม่ือ    แทน  คา่คะแนนเฉล่ีย 
                                ∑ 𝑥       แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด      

n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพ่ือต้องการทราบ 

การกระจายของข้อมลูของตวัแปรเม่ือเทียบกบัตวักลางเลขคณิต (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 38) 
โดยใช้สตูรดงันี ้

 

 
   เม่ือ    S     แทนคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

n     แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

 
1.4 สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม การหาความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วดัคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) โดยใช้
สตูรดงันี ้  

 
 

Cronbach’s  Alpha   =    
kcovariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
1+(k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

variance

 

เม่ือ Cronbach’s  Alpha    แทน  คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
K      แทน  จ านวนค าถาม 
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       covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     แทน  คา่เฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม
ตา่งๆ 

variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
 

2. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ในการทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อ

กัน โดยใช้t-test แบบ Independent (Independent t-test) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน ตอนท่ี 2 
ด้านเพศ สถานภาพ รายได้แหล่งท่ีมาของรายได้ คะแนนเฉล่ียสะสมและอาชีพ โดยใช้สูตรดงันี ้  
(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 178) 

2.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั s2
1 = s2

2 
 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛2
+

1

𝑛2
)

  

   โดยท่ี  df    =   n1+ n2 -2 
   เม่ือ  t      แทน    คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
          X 1   แทน    คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
         X 2    แทน    คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
         S 21   แทน    คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
         S 22   แทน    คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
          n1    แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
          n2    แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

 

2.1.2  กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั s2
1 ≠ s2

2 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

  

  สถิตท่ีิใช้ทดสอบ t มีชัน้แหง่ความอิสระ = df 
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𝑑𝑓 =
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

2

(
𝑆1

2

𝑛1
)

2

𝑛1−1
+

(
𝑆2

2

𝑛2
)

2

𝑛2−1

  

เม่ือ     t แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
         X1           แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
    X 2 แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

        s 21          แทน   ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 
       s 22 แทน   ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 
       n              แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
       n 2            แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้
ไป โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One 
Way ANOVA)   เพ่ือใช้ทดสอบสมมุติฐานท่ีเก่ียวกับ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน    ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 224) 

F=
𝑀𝑆(𝑏)

𝑀𝑆(𝑊)
 

เม่ือ     F     แทน    คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
                      MSb     แทน    คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
                     MS w    แทน    คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  

โดยก าหนดค่าความอิสระ (Degree of Freedom : DF) ระหว่างกลุ่ม คือ  k-1 
ภายในกลุม่  n-k  และรวมทัง้กลุม่ คือ n-1 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือ ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใช้
สูตรวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร กัลยา วานิชย์
บญัชา (2558, น. 333) 

𝐿𝑆𝐷 =  𝑡1−𝛼/ 2;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]  

    โดยท่ี    ni  ≠  nj 
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     r = n – k  

 เม่ือ    LSD    แทน  ผลต่างนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มท่ี i 

และ j T1-α / 2 ; n-k     แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และชัน้ของ
ความเป็นอิสระภายในกลุม่  
                                MSE             แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSW) 
          k            แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i  
                n          แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 

            α          แทน  คา่ความเช่ือมัน่ 

กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันใช้ค่า Brown-forsythe (β)  
(Hartung. 2001: 300) ใช้สตูรนี ้

β = 
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

      

    โดย  MS(W)= ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁

𝑘
𝑖=1 )𝑆𝑖

2 

  เม่ือ      β  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาในBrown-forsythe 
   MS(B) แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
   MS(W) แทน ค่ าค วาม แป รป รวน ภ าย ใน ก ลุ่ ม ส า ห รั บ ส ถิ ติ 
Brown-forsythe 
   k แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
   ni แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N แทน ขนาดประชากร 

   Si
2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

และเม่ือพบค่าความแปรปรวนของตวัแปรต้นไม่เท่ากันอย่างน้อย 1 กลุ่ม จะท า
การตรวจสอบความแปรปรวนเป็นรายคู ่โดยใช้สตูรตามวิธี Dunnett T3 ค านวณโดยใช้สตูรดงันี ้
 

𝑑𝐷
̅̅̅̅     =   

√2(𝑀𝑆𝑆
𝐴

)𝑞𝑑

√𝑛
 

 

  เม่ือ       𝑑𝐷
̅̅̅̅  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาใน Dunnett T3 
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   qD แทน คา่ตาราง Critical values of the Dunnett test 

   𝑀𝑆S

A

  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
2 .3  ส ถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง ง่ า ย  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยท่ีแต่ละตวัมีระดบั
การวดัข้อมลูในระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไป เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สตูรดงันี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, น. 416) 

   
  






])(][)(([

))((
2222 yynxxn

yxxyn
rxy

 
    

   เม่ือ  xyr    แทน    สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

    x    แทน     ผลรวมของคะแนน x 

    y   แทน      ผลรวมของคะแนน y 

   
2X   แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

   
2y   แทน     ผลรวมของคะแนนชดุ y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

    xy   แทน    ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y 
      n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหว่าง -1 < r < 1 และความหมายของคา่ r 
คือ 

1 .คา่ r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ถ้า x 
เพิ่ม  y จะลด แตถ้่า x ลด y จะเพิ่ม 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า x 
เพิ่ม   y จะเพิ่ม แตถ้่า x ลด y จะลด 

3. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก 

4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 
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5. ถ้า r มีคา่เทา่กบั 0 หมายถึง x และ y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 

ตาราง 5 เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิ 
 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ระดบัความสมัพนัธ์ 

0.91-1.00 มีคา่สมัพนัธ์สงูมาก 

0.71-0.90 มีคา่สมัพนัธ์สงู 

0.31-0.70 มีคา่สมัพนัธ์ปานกลาง 

0.01-0.30 มีคา่สมัพนัธ์ต ่า 

0.00 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

 
ท่ีมา: ชศูรี วงศ์รัตนะ.เทคนิคการใช้สถิตเิพ่ือการวิจยั.(2541 : 324) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผลการวิจยั เร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ผู้วิจยัได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ตา่ง ๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศกึษาครัง้นี ้กลุม่วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้

N   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample size) 

     แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig.(2-tailed) แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 

𝐻0  แทน สมมตฐิานหลกั 

𝐻1  แทน  สมมตฐิานรอง 
*   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
**   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
T    แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ T-test 
df   แทน ชัน้ขององศาอิสระ (Degree of freedom) 
SS   แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of square) 
MS  แทน ค่าเฉล่ียของผลรวมคะแนนยกก าลังสอง (Mean of 

square) 
F   แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ Anova (F-test) 
r   แทน คา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู กลุม่ผู้ วิจยัได้แบง่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 4 

สว่น ตามล าดบัดงันี ้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนที่  3 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซื อ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและคา่ร้อยละ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 6 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
 

  ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
    

 
ชาย 

 

263 65.8 

 
หญิง 

 

137 34.3 

            รวม   400 100.0 

 
จากตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ

ผู้ ใช้บริการท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศพบว่า 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และเพศหญิงมีจ านวน 
137 คน คดิเป็นร้อยละ 34.3 ตามล าดบั  
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ตาราง 7 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศจ าแนกตามอายุ 
 

  ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
อาย ุ

    
 

21-30 ปี 
 

117 29.3 

 
31-40 ปี 

 
206 51.5 

 
41-50 ปี 

 
46 11.5 

 
อายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 31 7.8 

            รวม   400 100.0 

 
จากตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ

ผู้ใช้บริการจ าแนกตามอาย ุพบวา่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 206 คน คดิเป็นร้อย
ละ 51.5  รองลงมาคืออายุ 21-30 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3  อายุ 41-50 ปี จ านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และอายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  7.8 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 8 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศจ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

  ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
สถานภาพ 

   
 

โสด 
 

180 45.0 

 

สมรส/อยูด้่วยกนั 182 45.5 

 

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 38 9.5 

            รวม   400 100.0 
 

จากตาราง 8 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ
ผู้ใช้บริการจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส/อยูด้่วยกนัจ านวน 
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182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือสถานภาพ โสด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
และสถานภาพหม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
ตาราง 9 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศจ าแนกตามอาชีพ 
 

  ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
อาชีพ 

    
 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 78 19.5 

 
พนกังานบริษัทเอกชน 242 60.5 

 
ธุรกิจสว่นตวั 80 20.0 

            รวม   400 100.0 

 
จากตาราง 9 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ

ผู้ใช้บริการจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนจ านวน 242 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวัจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ
อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และคา่ร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศจ าแนกตามรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 
 

  ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

   
 

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15000 บาท 17 4.3 

 
15001-25000 บาท 68 17.0 

 
25001-35000 บาท 137 34.3 

 
35001-45000 บาท 93 23.3 

 
45001 บาท ขึน้ไป 85 21.3 

            รวม   400 100.0 
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จากตาราง 10 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ
ผู้ ใช้บริการจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้ 25001-35000 
บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือรายได้ 35001-45000 บาทจ านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 รายได้ 45001 บาท จ านวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รายได้ 15001-
25000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15000 บาท 
จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.3  ตามล าดบั 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านผลิตภณัฑ์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

   1. ธนาคารมีประเภทสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ท่ีหลากหลาย 4.75 0.442 มากท่ีสดุ 
2. สดัสว่นหลกัประกนักบัวงเงินสินเช่ือเชา่ซือ้มีความเหมาะสม 4.91 0.295 มากท่ีสดุ 
3. ช่ือเสียง ความนา่เช่ือถือของธนาคาร 4.61 0.603 มากท่ีสดุ 

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 4.76 0.447 มากที่สุด 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน

ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่  สดัสว่นหลกัประกนักบัวงเงินสินเช่ือเช่าซือ้มี
ความเหมาะสม , ธนาคารมีประเภทสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีหลากหลาย , ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ
ของธนาคาร โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.91, 4.75 และ 4.61 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านราคา 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านราคา 

   1. ก าหนดอตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีแขง่ขนักบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนได้ 4.82 0.460 มากท่ีสดุ 
2. อตัราดอกเบีย้ปรับ กรณีผิดนดัช าระมีความยืดหยุน่ 4.85 0.420 มากท่ีสดุ 
3. กรณี ปิดบัญชีก่อนครบก าหนดสัญญา ลูกค้าได้รับส่วนลด
ดอกเบีย้ 4.89 0.357 

มากท่ีสดุ 

ด้านราคาโดยรวม 4.85 0.412 มากที่สุด 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการในด้านราคา 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.85 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่  กรณีปิดบญัชีก่อนครบก าหนดสญัญา ลกูค้าได้รับส่วนลด
ดอกเบีย้ , อตัราดอกเบีย้ปรับ กรณีผิดนดัช าระมีความยืดหยุ่น , ก าหนดอตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ี
แขง่ขนักบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนได้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.89 , 4.85 และ 4.82 ตามล าดบั 

 
ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   1. ธนาคารมีช่องทางการช าระเงินค่างวดท่ีสะดวก เช่น 7-11 เคาร์
เตอร์เซอร์วิส โดยไมเ่สียคา่ธรรมเนียม 4.81 0.447 

 
มากท่ีสดุ 

2. ธนาคารมีการให้บริการแบบออนไลน์สามารถใช้บริการและดู
ข้อมลูได้ทกุท่ีทกุเวลา 4.76 0.470 

 
มากท่ีสดุ 

3. สามารถช าระคา่งวดผา่น Application บนมือถือได้ 4.70 0.580 มากท่ีสดุ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม 4.75 0.499 มากที่สุด 
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 เม่ือพิจารณา
รายข้อพบวา่ ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ธนาคารมีชอ่งทางการช าระเงิน
ค่างวดท่ีสะดวก เช่น 7-11 เคาร์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม , ธนาคารมีการให้บริการ
แบบออนไลน์สามารถใช้บริการและดูข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา  , สามารถช าระค่างวดผ่าน 
Application บนมือถือได้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.81 , 4.76 และ 4.70 ตามล าดบั 

 
ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านการสง่เสริมการตลาด 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

   1. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น การให้สินเช่ือ 
3 เทา่ของหลกัประกนั 4.91 0.341 

 
มากท่ีสดุ 

2. มีทีมงานประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี เชน่ การออกบทู 4.64 0.557 มากท่ีสดุ 
3. มีข้อเสนอให้อตัราดอกเบีย้พิเศษในเทศกาลตา่งๆ 4.87 0.356 มากท่ีสดุ 
4. การแจกของก านลัและของท่ีระลกึจากธนาคาร 4.60 0.630 มากท่ีสดุ 
5. ธนาคารมีการแถมประกนัภยัรถยนต์ 4.75 0.538 มากท่ีสดุ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.75 0.484 มากที่สุด 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านการ

ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ี
น่าสนใจ เช่น การให้สินเช่ือ 3 เท่าของหลกัประกนั ,  มีข้อเสนอให้อตัราดอกเบีย้พิเศษในเทศกาล
ตา่ง ๆ , ธนาคารมีการแถมประกันภยัรถยนต์ , มีทีมงานประชาสมัพนัธ์นอกสถานท่ี เช่น การออก
บูท , การแจกของก านัลและของท่ีระลึกจากธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.91 , 4.87 , 4.75 , 
4.64 และ 4.60 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านบคุลากร 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านบุคลากร 

   1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือเชา่ซือ้และธุรกิจเชา่ซือ้ 4.72 0.452 มากท่ีสดุ 
2. ค าถามของลูกค้าสามารถได้ รับการอธิบายและแก้ไขใน
ระยะเวลารวดเร็ว 4.55 0.498 

 
มากท่ีสดุ 

3. พนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 3.98 0.654 มาก 
4. พนกังานธนาคารทา่นอ่ืน สามารถให้บริการแทนกนัได้ 3.92 0.713 มาก 

ด้านบุคลากรโดยรวม 4.29 0.579 มากที่สุด 

 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ ได้แก่ พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซือ้และ
ธุรกิจเช่าซือ้ , ค าถามของลูกค้าสามารถได้รับการอธิบายและแก้ไขในระยะเวลารวดเร็ว  โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.72 และ 4.55 ตามล าดบั และผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดับ มากได้แก่ 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี , พนักงานธนาคารท่านอ่ืน สามารถให้บริการแทนกันได้  โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 และ 3.92 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

   1. ขัน้ตอนในการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือมีความรวดเร็ว 4.93 0.299 มากท่ีสดุ 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการอนมุตัสิินเช่ือมีความเหมาะสม 4.93 0.299 มากท่ีสดุ 
3. มีระเบียบการท างานท่ีถกูต้อง แมน่ย าเช่ือถือได้ 4.81 0.466 มากท่ีสดุ 
4. ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ 4.76 0.474 มากท่ีสดุ 
5. ค วาม ถู ก ต้ อ งแม่ น ย า ใน ก ารค าน วณ อัต ราดอก เบี ้ย
คา่ธรรมเนียม 4.82 0.402 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม 4.85 0.388 มากที่สุด 
 

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน
กระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ขัน้ตอนในการพิจารณาอนุมัติ
สินเช่ือมีความรวดเร็ว ,ระยะเวลาท่ีใช้ในการอนมุตัิสินเช่ือมีความเหมาะสม , ความถกูต้องแม่นย า
ในการค านวณอัตราดอกเบีย้ค่าธรรมเนียม ,  มีระเบียบการท างานท่ีถูกต้อง แม่นย าเช่ือถือได้ , 
ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.93 , 4.93 , 4.82, 4.81 และ 4.76 
ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
สว่นประสมทางการตลาดบริการจ าแนกตามด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ความส าคัญ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

   1. ธนาคารมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั 4.21 0.702 มากท่ีสดุ 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอยู่ในต าแหน่งท่ี
เห็นได้ชดัเจน 4.52 0.525 

 
มากท่ีสดุ 

3. มีการจดัพืน้ท่ีการให้บริการตามประเภทของสินเช่ือ ท าให้ใช้
บริการได้สะดวก 4.21 0.636 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม 4.31 0.621 มากที่สุด 
 

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน
ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอยู่ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชดัเจน , ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั , มี
การจดัพืน้ท่ีการให้บริการตามประเภทของสินเช่ือ ท าให้ใช้บริการได้สะดวก  โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.52 , 4.21 , 4.21 ตามล าดบั 

ส่วนที่  3 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย  ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้ดังตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ีย(Mean)และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมลู
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  S.D. ความส าคัญ 
ด้านการรับรู้ปัญหา 

   1. ทา่นให้ความส าคญัเก่ียวกบัสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 4.64 0.525 มากท่ีสดุ 
2. ท่านรู้จกับริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จากการท่ีพบเห็นบคุคลส่วน
ใหญ่ใช้บริการ 4.30 0.669 

 
มากท่ีสดุ 

3. ท่านได้รับทราบข้อมูลขัน้ตอนการด าเนินการท่ีง่ายในการขอ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 4.37 0.627 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม 4.44 0.607 มากที่สุด 
ด้านการค้นหาข้อมูล 

   1. ก่อนท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการ ท่านได้สอบถามจากคนใกล้ชิด 
เชน่ คนในครอบครัว เพ่ือน 4.50 0.534 

 
มากท่ีสดุ 

2. ก่อนท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ท่านได้รับ
ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิค เชน่ อินเตอร์เนต 4.36 0.571 

 
มากท่ีสดุ 

3. ก่อนท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ท่านได้รับ
ข้อมลูจากหนว่ยงานของธนาคาร 4.31 0.565 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม 4.39 0.557 มากที่สุด 
ด้านการประเมินทางเลือก 

   1. ท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัด้ิานผลิตภณัฑ์ 4.75 0.442 

 
มากท่ีสดุ 

2. ท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยพิจารณาจากอตัรา
ดอกเบีย้ 4.84 0.404 

มากท่ีสดุ 

3. ทา่นเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์โดยพิจารณาจากช่ือเสียง
ของธนาคาร 4.52 0.697 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม 4.70 0.514 มากที่สุด 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  S.D. ความส าคัญ 
ด้านการตัดสินใจ 
1. ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เม่ือได้รับค าแนะน า
จากเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ค าแนะน า 4.36 0.596 

 
มากท่ีสดุ 

2. ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เม่ือได้รับค าแนะน า
จากคนใกล้ชิด เชน่ บคุคลในครอบครัว เพ่ือน 4.48 0.656 

 
มากท่ีสดุ 

3. ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เพราะเป็นลูกค้าเดิม
อยูแ่ล้ว 4.23 0.824 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านการตัดสินใจโดยรวม 4.36 0.692 มากที่สุด 
ด้านพฤตกิรรมหลังการใช้บริการ 

   1. ท่านมีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีให้ค าแนะน า 4.25 0.627 

 
มากท่ีสดุ 

2. ทา่นจะกลบัไปใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ในครัง้ตอ่ไป 4.46 0.607 มากท่ีสดุ 
3. ท่านจะแนะน าสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีท่านเลือกใช้บริการกับ
บคุคลภายในครอบครัวและเพื่อน 4.53 0.660 

 
มากท่ีสดุ 

ด้านพฤตกิรรมหลังการใช้บริการโดยรวม 4.41 0.632 มากที่สุด 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยรวม 4.46 0.600 มากที่สุด 

 

                จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.46 เม่ือพิจารณาแตล่ะขัน้ตอนจะเห็นได้การ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตัดสินใจและด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.44  4.39  4.70  4.36  4.41 
โดยเม่ือพิจารณาในแตล่ะรายขัน้ตอน พบวา่ 
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ด้านการรับรู้ปัญหา 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ท่านให้ความส าคญัเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ , ท่านได้รับทราบข้อมลูขัน้ตอนการ
ด าเนินการท่ีง่ายในการขอสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ , ท่านรู้จกับริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จากการท่ี
พบเห็นบคุคลสว่นใหญ่ใช้บริการ โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.64 , 4.37 และ 4.30 ตามล าดบั 

ด้านการค้นหาข้อมูล 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการ ท่านได้สอบถามจากคนใกล้ชิด เช่น คนใน
ครอบครัว เพ่ือน , ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์  ท่านได้รับข้อมูลจาก
แหล่งข้อมลูอิเล็กทรอนิค เชน่ อินเตอร์เนต , ก่อนท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 
ท่านได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของธนาคาร   โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  4.50 , 4.36 และ 4.31
ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือก 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้  ,  
ทา่นเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิด้านผลิตภณัฑ์ , ท่านเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยพิจารณาจากช่ือเสียงของธนาคาร  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.84 , 
4.75 และ 4.52 ตามล าดบั 

ด้านการตัดสินใจ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เม่ือได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ชิด  เช่น 
บุคคลในครอบครัว เพ่ือน , ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เม่ือได้รับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีให้ค าแนะน า ,ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เพราะเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้ว  
โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.48 , 4.36 และ 4.23 ตามล าดบั 
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ด้านพฤตกิรรมหลังการใช้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่านจะแนะน าสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีท่านเลือกใช้บริการกบับคุคลภายใน
ครอบครัวและเพ่ือน , ท่านจะกลบัไปใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในครัง้ต่อไป , ท่านมีความพึง
พอใจในการได้รับข้อมูลสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จากเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ค าแนะน า  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
4.53 , 4.46 และ 4.25ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการเช่าซือ้รถยนต์ท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกัน 
ซึง่สามารถเขียนสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมตฐิานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

𝐻0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกตา่งกนั 

𝐻1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยจะใช้การทดสอบความ
แตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test 
) ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปรโดยใช้ สถิติ 
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 
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กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัจะใช้คา่ Equal Variance not Assumed
ส าหรับทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร (t-test) และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนัจะใช้คา่ Equal Variance Assumed ส าหรับทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร (t-
test)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (𝐻0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(𝐻1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 19 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย จ าแนกตามเพศโดยใช้ Levene’s Test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

Levene’s Test for 
Equality of 
Variances 

F Sig 
ด้านการรับรู้ปัญหา             3.595 0.059 
ด้านการค้นหาข้อมลู             0.035 0.851 
ด้านการประเมินทางเลือก           3.346 0.068 
ด้านการตดัสินใจ             0.791 0.374 
ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ           0.192 0.661 
 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแต่ละ
กลุ่มเพศ โดยใช้ Levene’s Test พบว่าด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.059 , 0.851 , 
0.068 , 0.374 และ 0.661 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ สมมติฐานหลกั (𝐻0) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความวา่มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัจึงทดสอบคา่ t กรณี
ความแปรปรวนเทา่กนั ( Equal Variance assumed ) 
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย(จ าแนกตามเพศ) 
 

การตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของ

ไทย 

t-test for Equality of Means 

   

เพศ  S.D. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
ด้านการรับรู้ปัญหา 

 
ชาย 4.3371 0.35248 1.768 398 .078 

      หญิง 4.2676 0.40992 1.686     

ด้านการค้นหาข้อมลู 
 

ชาย 
 

4.2953 0.34248 
-

0.655 
 

398 
 

.513 

      หญิง 
 

4.3187 0.33301 
-

0.661 
    

ด้านการประเมิน
ทางเลือก ชาย 

 
4.6426 0.35647 

-
0.056 

 
398 

 
.955 

      หญิง 
  

4.6448 0.39648 
-

0.054 
    

ด้านการตดัสินใจ   ชาย 4.2294 0.41414 0.507 398 .612 
      หญิง 4.2068 0.43935 0.498     
ด้านพฤติกรรมหลังการ
ใช้บริการ ชาย 

 
4.1242 0.40327 0.003 

 
398 

 
.998 

      หญิง 4.1241 0.42010 0.003     
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยจ าแนกตามเพศพบวา่ 
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 ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหามีค่า Sig. เท่ากับ .078 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการรับรู้ ปัญหาไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนด้านการค้นหาข้อมูลมีค่า Sig. เท่ากับ .513 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนด้านการประเมินทางเลือกมีค่า Sig. เท่ากับ .955 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี
เพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนด้านการตัดสินใจมีค่า Sig. เท่ากับ .612 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการตดัสินใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .998 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 นั่น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0)และปฏิ เสธสมมติฐานรอง  (𝐻1) หมายความว่า 
ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 
5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ ไม่แตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมตฐิานที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

𝐻0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีอายตุา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกตา่งกนั 

𝐻1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีอายตุา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบอายท่ีุมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยจะใช้การทดสอบสถิตกิารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่ง
คา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปร โดยใช้สถิติ 
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย 
สถิต ิF-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (𝐻0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (𝐻1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมตฐิานรอง 
(𝐻0) หมายความว่ามีคา่เฉล่ียอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคูโ่ดยสถิต ิDennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิLeast Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย(จ าแนกอาย)ุ 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่
ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคาร

พาณิชย์ชัน้น าของไทย 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

        
ด้านการรับรู้ปัญหา   2.107 3 396 0.099 
ด้านการค้นหาข้อมลู   1.727 3 396 0.161 
ด้านการประเมินทางเลือก 1.963 3 396 0.119 
ด้านการตดัสินใจ   1.372 3 396 0.251 
ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 2.769 3 396 0.041 
 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ของแต่ละอายุโดยใช้ 
Levene’s Test พบว่าขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการมีคา่ Sig เท่ากบั 0.041 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่ามีค่า
ความแปรปรวนของแต่ละอายุแตกต่างกันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 22  

ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตดัสินใจ มีค่า Sig เท่ากับ 0.099  0.161 0.119 และ 0.251 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะระดบัอายไุมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 23 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกอาย)ุ โดยใช้ BrownForsythe test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์              

ชัน้น าของไทย 

Statistica df1 df2 Sig 

        
ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 0.198 3 163.399 0.898 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแต่ละอายุ โดยใช้ Brown-
Forsythe test พบว่าขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการมีค่า Sig.เท่ากับ 0.898 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05  นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง(𝐻1) หมายความว่า
ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกอาย)ุ โดยใช้ F-test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
ชัน้น าของไทย 

F-test 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการรับรู้ปัญหา ระหวา่งกลุม่ 1.1253 3 0.375 2.7149 0.044 

  
ภายในกลุม่ 54.715 396 0.138 

      รวม 55.840 399       
ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ 0.851 3 0.284 2.495 0.060 

  

ภายในกลุม่ 45.011 396 0.114 
      รวม 45.862 399       
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ตาราง 23 (ตอ่) 
        

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
ชัน้น าของไทย 

F-test 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการประเมินทางเลือก 
 
ระหวา่งกลุม่ 0.375 3 0.125 0.912 0.435 

  

ภายในกลุม่ 54.296 396 0.137 
      รวม 54.671 399       

ด้านการตดัสินใจ ระหวา่งกลุม่ 0.436 3 0.145 0.813 0.487 

  

ภายในกลุม่ 70.798 396 0.179 
      รวม 71.234 399       

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแตล่ะระดบัอาย ุโดยใช้ F-test 
พบว่าด้านการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.060 
0.435 0.487 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง 
(𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัอายแุตกตา่งกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกัน ด้านการค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ส่วนด้านการรับรู้ปัญหามีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบั
อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกันด้านการรับรู้ปัญหา ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 24 



 96 
 
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนัด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนก
ตามกลุม่อายเุป็นรายคู่ด้วย Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ  21-30ปี 31-40ปี 41-50ปี มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

21-30ปี 4.2906 

 

-.06377 .10219 -.02123 

      (.139) (.115) (.778) 

31-40ปี 4.3544 

  

.16596* .04254 

        (.006) (.553) 

41-50ปี 4.1884 

   

-.12342 

          (.154) 

อายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 4.3118         

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกันด้านการรับรู้
ปัญหา จ าแนกตามระดับอายุ พบว่าอายุ31-40 ปีมีค่า Sig. เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนัด้านการรับรู้ปัญหาแตกตา่งเป็นรายคูก่บั
อายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัอายุ31-40 ปี มีการ
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 ล่ี ย เท่ า กั บ  0.16596 
 

สมมตฐิานที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

𝐻0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกตา่งกนั 
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𝐻1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสถานภาพท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยจะใช้การทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่ง
คา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปร โดยใช้สถิติ 
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย 
สถิต ิF-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (𝐻0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (𝐻1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมตฐิานรอง 
(𝐻1) หมายความว่ามีคา่เฉล่ียอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคูโ่ดยสถิต ิDennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิLeast Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย(จ าแนกสถานภาพ) 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า

ของไทย 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

        
ด้านการรับรู้ปัญหา   1.081 2 397 0.340 
ด้านการค้นหาข้อมลู   1.698 2 397 0.184 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.446 2 397 0.640 
ด้านการตดัสินใจ   2.136 2 397 0.119 

ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 3.386 2 397 0.035 

 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ของแตล่ะสถานภาพโดยใช้ 
Levene’s Test พบว่าขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการมีคา่ Sig เท่ากบั 0.035 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่ามีค่า
ความแปรปรวนของแต่ละอายุแตกต่างกันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 26  

ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตดัสินใจ มีค่า Sig เท่ากับ 0.340  0.184  0.640 และ 0.119 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะระดบัอายไุมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 27 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกสถานภาพ) โดยใช้ BrownForsythe test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้

น าของไทย 

Statistica df1 df2 Sig 

        

ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 1.075 2 106.320 0.345 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแต่ละสถานภาพ โดยใช้ 
Brown-Forsythe test พบว่าขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการมีคา่ Sig.เท่ากับ 0.345 ซึ่งมี
คา่มากกว่า 0.05  นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมตฐิานรอง(𝐻1) หมายความ
ว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกสถานภาพ) โดยใช้ F-test 
 

การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้
น าของไทย 

F-test 

แหลง่
ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการรับรู้ปัญหา ระหวา่งกลุม่ 0.1355 2 0.068 0.4830 0.617 

  
ภายในกลุม่ 55.704 397 0.140 

      รวม 55.840 399       
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ตาราง 27 (ตอ่) 
        

การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้
น าของไทย 

F-test 

แหลง่
ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ 3.982 2 0.996 8.008 0.007 

  

ภายในกลุม่ 98.106 397 0.248 
      รวม 102.089 399       

ด้านการประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 0.449 2 0.225 1.645 0.194 

  

ภายในกลุม่ 54.222 397 0.137 
      รวม 54.671 399       

ด้านการตดัสินใจ ระหวา่งกลุม่ 0.134 2 0.067 0.374 0.688 

  

ภายในกลุม่ 71.100 397 0.179 
      รวม 71.234 399       

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแตล่ะสถานภาพโดยใช้ F-test 
พบว่าด้านการรับรู้ปัญหา การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.617 0.194 
0.688 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) 
หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกัน ด้านการรับรู้ปัญหา การ
ประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้  ส่วนด้านการค้นหาข้อมูลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
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ชัน้น าของไทยแตกต่างกันด้านการค้นหาข้อมูล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จงึท าการทดสอบความแตกตา่งโดยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 28 

 
ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนัด้านการค้นหาข้อมลู จ าแนก

ตามกลุม่สถานภาพเป็นรายคูด่ว้ย Least Significant Difference (LSD) 
 

สถานภาพ  โสด  สมรส / อยูด้่วยกนั 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนั

อยู่ 

โสด  4.3130 

 

-.00389 .11998* 

      (.913) (.047) 

สมรส / อยูด้่วยกนั 4.3168 

  

.12387* 

        (.025) 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู ่

4.1930 
      

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกนัด้านการค้นหา
ข้อมูล จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าสถานภาพโสด มีค่า Sig. เท่ากับ .047 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนัด้านการค้นหาข้อมลูแตกตา่ง
เป็นรายคู่กับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสดมีการค้นหาข้อมลูน้อยกว่าสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ โดยมี
ผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 0.11998 และพบว่าสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีค่า Sig. เท่ากับ .025 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกนัด้านการค้นหา
ข้อมลูแตกตา่งเป็นรายคูก่บัสถานภาพหม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกันมีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่าสถานภาพหม้าย/
ห ย่ า ร้ า ง / แ ย ก กั น อ ยู่  โ ด ย มี ผ ล ต่ า ง เ ฉ ล่ี ย เ ท่ า กั บ  0.12387     
   
             สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

𝐻0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่
ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกตา่งกนั 

𝐻1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่
ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบอาชีพท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยจะใช้การทดสอบสถิตกิารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความแตกตา่ง
คา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปร โดยใช้สถิติ 
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย 
สถิต ิF-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (𝐻0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (𝐻1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมตฐิานรอง 
(𝐻0) หมายความว่ามีคา่เฉล่ียอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคูโ่ดยสถิต ิDennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความ
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แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิLeast Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย(จ าแนกอาชีพ) 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า

ของไทย 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig 

        
ด้านการรับรู้ปัญหา   4.519 2 397 0.011 
ด้านการค้นหาข้อมลู   1.798 2 397 0.167 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.404 2 397 0.668 
ด้านการตดัสินใจ   1.976 2 397 0.140 
ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 0.633 2 397 0.532 

 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ของแต่ละอาชีพโดยใช้ 
Levene’s Test พบว่าขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหามีคา่ Sig เท่ากบั 0.011 ซึง่น้อยกว่า 0.05  นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) หมายความว่ามีคา่ความแปรปรวน
ของแตล่ะอายแุตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 30  

 
ขัน้ตอนด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้าน

พฤติกรรมหลังการใช้บริการมีค่า Sig เท่ากับ 0.167 0.668 0.140 และ 0.532 ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า
มีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะอาชีพไมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 31 
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกอาชีพ) โดยใช้ BrownForsythe test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

Statistica df1 df2 Sig 

        
ด้านการรับรู้ปัญหา   0.421 2 232.999 0.657 

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแต่ละอาชีพ โดยใช้ Brown-
Forsythe test พบว่าขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหามีค่า Sig.เท่ากับ 0.657 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05           
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกอาชีพ) โดยใช้ F-test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
ชัน้น าของไทย 

F-test 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ 0.2985 2 0.149 1.3004 0.274 

  
ภายในกลุม่ 45.564 397 0.115 

      รวม 45.862 399       

ด้านการประเมินทางเลือก 
 
ระหวา่งกลุม่ 0.098 2 0.049 0.357 0.700 

  

ภายในกลุม่ 54.573 397 0.137 
      รวม 54.671 399       

ด้านการตดัสินใจ ระหวา่งกลุม่ 0.531 2 0.266 1.491 0.226 

  

ภายในกลุม่ 70.703 397 0.178 
      รวม 71.234 399       

ด้านพฤติกรรมหลังการใช้
บริการ 

 
ระหวา่งกลุม่ 0.391 2 0.195 1.171 0.311 

  

ภายในกลุม่ 66.220 397 0.167 
      รวม 66.611 399       

 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแต่ละอาชีพโดยใช้ F-test 
พบวา่ด้านการค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้
บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.274 0.700 0.226 และ 0.311 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของ
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ไทยไม่แตกต่างกัน ด้านการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ ด้านพฤติกรรม
หลงัการใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้   
 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

𝐻0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกตา่งกนั 

𝐻1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยจะใช้การทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่ความ
แตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปร โดยใช้สถิติ 
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย 
สถิต ิF-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (𝐻0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (𝐻1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมตฐิานรอง 
(𝐻0) หมายความว่ามีคา่เฉล่ียอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคูโ่ดยสถิต ิDennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิLeast Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย(จ าแนกรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน) 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig 

        

ด้านการรับรู้ปัญหา   2.913 4 395 0.021 

ด้านการค้นหาข้อมลู   0.338 4 395 0.852 

ด้านการประเมินทางเลือก 3.072 4 395 0.016 

ด้านการตดัสินใจ   1.527 4 395 0.193 

ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 1.090 4 395 0.361 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า ของแต่ละรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนโดยใช้ Levene’s Test พบว่าขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหามีคา่ Sig เท่ากบั 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05  และด้านการประเมินทางเลือกมีค่า Sig เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05   นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง (𝐻1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) หมายความว่ามีคา่ความแปรปรวนของแต่
ละรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 33 

ขัน้ตอนด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ
มีค่า Sig เท่ากบั 0.852 0.193 และ 0.361 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก(𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนไมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 34 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) โดยใช้ 
BrownForsythe test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

Statistica df1 df2 Sig 

        

ด้านการรับรู้ปัญหา   0.849 4 265.603 0.495 

ด้านการประเมินทางเลือก 1.288 4 141.202 0.278 
 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแตล่ะรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดย
ใช้  Brown-Forsythe test พบว่าขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหามีค่า Sig.เท่ากับ 0.495 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 และด้านการประเมินทางเลือก มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.278 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0)  และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์
ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย (จ าแนกรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) โดยใช้ F-test 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ

ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้
น าของไทย 

F-test 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ 1.5094 4 0.377 3.3607 0.010 

  
ภายในกลุม่ 44.353 395 0.112 

      รวม 45.862 399       
ด้านการตดัสินใจ ระหวา่งกลุม่ 0.380 4 0.095 0.529 0.714 

  

ภายในกลุม่ 70.855 395 0.179 
      รวม 71.234 399       

ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 
 
ระหวา่งกลุม่ 1.088 4 0.272 1.640 0.163 

  

ภายในกลุม่ 65.523 395 0.166 
      รวม 66.611 399       

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยของแตล่ะรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดย
ใช้ F-test พบว่า ด้านการตัดสินใจ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.714 
0.163 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) 
หมายความว่าผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยไม่แตกต่างกัน ด้านการตดัสินใจ 
ด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้  ส่วนด้านการค้นหาข้อมูลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (𝐻0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (𝐻1) หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกันด้านการค้นหาข้อมูล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
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สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 35 
 
ตาราง 35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนัด้านการค้นหาข้อมลู จ าแนก

ตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Least Significant Difference (LSD) 
 

รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน  

ต ่ากว่า
หรือ
เทา่กบั 
15000 15001-25000 25001-35000 35001-45000 45001 ขึน้ไป 

ต ่ า ก ว่ า ห รื อ
เทา่กบั 15000 

4.2745   -.16176 .01417 -.01223 -.01569 

      (.076) (.869) (.890) (.860) 

15001-25000 4.4363     .17593* .14954* .14608* 

        (.000) (.005) (.008) 
25001-35000 4.2603       -.02640 -.02986 
          (.558) (.519) 
35001-45000 4.2867         -.00346 
            (.945) 
45001 ขึน้ไป 4.2902           
              

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ด้านการค้นหาข้อมลูจ าแนก
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ 
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รายได้15001-25000 บาท กับรายได้ 25001-35000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ ใช้บริการรายได้15001-25000 บาท มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ด้านการ
ค้นหาข้อมูลแตกต่าง เป็นรายคู่กับรายได้ 25001-35000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ ใช้บริการรายได้15001-25000 บาท มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่า รายได้ 25001-35000 
บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.17593 

รายได้15001-25000 บาท กับรายได้ 35001-45000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 
0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ ใช้บริการรายได้15001-25000 บาท มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ด้านการ
ค้นหาข้อมูลแตกต่าง เป็นรายคู่กับรายได้ 35001-45000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ ใช้บริการรายได้15001-25000 บาท มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่า รายได้ 35001-45000 
บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.14954 

รายได้15001-25000 บาท กับรายได้ 45001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าผู้ ใช้บริการรายได้15001-25000 บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ด้านการค้นหาข้อมลู
แตกต่าง เป็นรายคู่กับรายได้ 45001 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ผู้ ใช้บริการรายได้15001-25000 บาท มีการค้นหาข้อมลูน้อยกว่า รายได้ 45001 บาทขึน้ไป โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.14608 
 

สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย 

𝐻0 : สว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการ
จดัจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด กระบวนการ บคุลากร และลกัษณะทางกายภาพไมมี่
ความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย 

𝐻1 : สว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการ
จดัจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด กระบวนการ บคุลากร และลกัษณะทางกายภาพมี
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ความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ี
เป็นอิสระตอ่กนั โดยใช้ คา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั 
(𝐻0 ) และยอมรับสมมตฐิานรอง (𝐻1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 

 
ตาราง 36 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์  ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการตลาด กระบวนการ บคุลากร และ
ลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
 

สว่นประกอบทางการตลาดบริการ การรับรู้ปัญหา 
การค้นหา
ข้อมลู 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจ 

พฤตกิรรม
หลงัการใช้
บริการ 

ด้านผลิตภณัฑ์ คา่ r .184** .244** .211** .086 .050 

 
Sig(2-tailed) .000 .000 .000 .085 .317 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก 

  ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านราคา คา่ r .072 .054 .140** -.019 .129** 

 
Sig(2-tailed) .151 .279 .005 .711 .010 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก 

  ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั ตรงกนัข้าม เดียวกนั 
ด้านช่องทางการ
จดัจ าหนา่ย คา่ r 

 
-.061 

 
.163** 

 
.210** 

 
-.009 

 
.012 

 
Sig(2-tailed) .226 .001 .000 .859 .806 
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ตาราง 36 (ตอ่) 
      

สว่นประกอบทางการตลาดบริการ การรับรู้ปัญหา 
การค้นหา
ข้อมลู 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจ 

พฤตกิรรม
หลงัการใช้
บริการ 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

 
ต ่ามาก 

 
ต ่ามาก 

 
ต ่ามาก 

 
ต ่ามาก 

 
ต ่ามาก 

  ทิศทาง ตรงกนัข้าม เดียวกนั เดียวกนั ตรงกนัข้าม เดียวกนั 
ด้านการส่งเสริม
การตลาด คา่ r 

-.037 .116* .118* 156** -.032 

 
Sig(2-tailed) .455 .020 .019 .002 .530 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก 

  ทิศทาง ตรงกนัข้าม เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั 
ตรงกนั
ข้าม 

ด้านบคุลากร คา่ r -.069 -.092 .156* .204** .193** 

 
Sig(2-tailed) .171 .067 .002 .000 .000 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก 

  ทิศทาง ตรงกนัข้าม 
ตรงกนั
ข้าม เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านกระบวนการ คา่ r .095 .173** .164** .179** .137** 

 
Sig(2-tailed) .057 .000 .001 .000 .006 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก 

  ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั 
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ คา่ r 

-.007 -.093 .237** . 100* .099* 

 
Sig(2-tailed) .889 .064 . 002 .000 .000 
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ตาราง 36 (ตอ่) 
       

สว่นประกอบทางการตลาดบริการ การรับรู้ปัญหา 
การค้นหา
ข้อมลู 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจ 

พฤตกิรรม
หลงัการใช้
บริการ 

 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่ามาก 

  ทิศทาง ตรงกนัข้าม 
ตรงกนั
ข้าม เดียวกนั เดียวกนั เดียวกนั 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 36 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด กระบวนการ บคุลากร และ
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สามารถอธิบาย
รายละเอียดแตล่ะด้านดงันี ้

ด้านผลิตภัณฑ์  
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 

0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.184 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพันธ์กันระดบัต ่ามากในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 
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พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมลู  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีคา่ r เท่ากบั 0.244 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้สว่นประสม
ทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้จะท าให้ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูเพิ่มขึน้
ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.211 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้จะท าให้ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ในขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.085 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.317 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอน
พฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้ 
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ด้านราคา  
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.151 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง  (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก  (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.279 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง  (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก  (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมลู  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.005 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง  (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (𝐻0)
หมายความวา่ สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.140 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านราคาเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.711 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง  (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลัก  (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 0.010 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง  (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (𝐻0) 
หมายความวา่ สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอน
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พฤติกรรมหลังการใช้บริการ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.129 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมี
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า                

Sig(2-tailed) เท่ากบั 0.226 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (𝐻0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย
ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า                  
Sig(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (𝐻0) หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และมีค่า r เท่ากับ 0.163 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ บริโภคมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า                   
Sig(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (𝐻0)หมายความว่า สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.210 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดับต ่าในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดั
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จ าหน่ายเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 
5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า                  
Sig(2-tailed) เท่ากบั 0.859 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (𝐻0)หมายความว่า สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการตัดสินใจ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า                    
Sig(2-tailed) เท่ากบั 0.806 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (𝐻0)หมายความว่า สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed) 

เท่ากับ 0.455 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐาน
หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.020 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และมีค่า r เท่ากับ 0.116 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด
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เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และมีค่า r เท่ากับ 0.118 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดับต ่าในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริม
การตลาดเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการตดัสินใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีค่า r 
เท่ากับ 0.118 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กันระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้า
ผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึน้จะท าให้
ผู้ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้
น าของไทย ขัน้ตอนการตดัสินใจเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.530 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐาน
หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านบุคลากร 
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 

0.171 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0)
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หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรไม่มีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.067 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรไม่มีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมลู  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่า r เท่ากับ 0.156 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมี
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ขัน้ตอนการตดัสินใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 0.204 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านบคุลากรเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการตดัสินใจเพิ่มขึน้
ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ตอ่การ



 121 
 
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ 
0.193 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดับต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้า
ผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบคุลากรเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมี
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านกระบวนการ 
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 

0.057 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และมีค่า r เท่ากับ 0.173 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านกระบวนการเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และมีคา่ r เท่ากบั 0.164 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดับต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้
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บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และมีค่า r เท่ากบั 0.179 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์กันระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านกระบวนการเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการตัดสินใจเพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีค่า Sig(2-tailed) เท่ากับ 
0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0)
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอน
พฤตกิรรมหลงัการใช้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และมีคา่ r เท่ากบั 0.137 แสดง
วา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอน
พฤตกิรรมหลงัการใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed) 

เท่ากับ 0.889 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐาน
หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.064 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) และยอมรับสมมติฐาน
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หลัก (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และมี
คา่ r เท่ากบั 0.237 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 
ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพเพิ่มขึน้จะท า
ให้ผู้ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์
ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการตดัสินใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่า r 
เท่ากับ 0.100 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กันระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้า
ผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพเพิ่มขึน้จะท าให้
ผู้ใช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้
น าของไทย ขัน้ตอนการตดัสินใจเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมีคา่ Sig(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก  (𝐻0)หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และมีค่า r เท่ากับ 0.099 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ
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เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 37 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการเช่าซือ้รถยนต์ท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกัน  
สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 
5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Independent t-test 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Independent t-test 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Independent t-test 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Independent t-test 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Independent t-test 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา F-test 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก F-test 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ F-test 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ BrownForsythe test 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา F-test 
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ตาราง 37 (ตอ่) 
  

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก F-test 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ F-test 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ BrownForsythe test 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา BrownForsythe test 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก F-test 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ F-test 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ F-test 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา BrownForsythe test 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก BrownForsythe test 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ F-test 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ F-test 

สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์     

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 
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ตาราง 37 (ตอ่) 
   

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

2.2 ด้านราคา 
 

  

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

  

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด     

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

2.5 ด้านกระบวนการ 
 

  

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 
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ตาราง 37 (ตอ่) 
   

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

2.6 ด้านบุคลากร     

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ     

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Pearson Correlation 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation 

 
หมายเหตุ  
เคร่ืองหมาย   หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 
เคร่ืองหมาย    หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัฉบบันี ้ผู้วิจยัมุง่ศกึษา เร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์

ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยเป็นข้อมลูในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ด้าน
การตลาดในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือเพิ่มสว่นแบง่การตลาด เพ่ือรองรับกบัสภาพการแขง่ขนัใน
สงัคมปัจจบุนั เน่ืองจากพบว่าเป็นชอ่งว่างทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจท่ีคอ่นข้างมีความ
นา่สนใจในการท่ีผู้ประกอบการจะเข้ามาเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลก าไร อีกทัง้ยงั
เป็นการตอบสนองของกลุม่ผู้ ใช้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่จะมีผลทัง้
ทางตรงและทางอ้อมตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ระดบัจลุภาคและมหภาคโดยรวม 

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
            ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้

1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ 
ชัน้น าของไทยโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ความส าคัญของการวิจัย 

งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้
1. เพ่ือให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคาร

พาณิชย์ชัน้น าของไทยโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
3. เพ่ือให้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถน าข้อมลูปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ไปประยุกต์ใช้และปรับกลยุทธ์ของภาคธุรกิจให้
เหมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนัในสงัคมปัจจบุนั 
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4. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีท าการวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงในการน าข้อมลูท่ี
ได้จากการวิจยัไปศกึษาตอ่ในอนาคต 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ผู้ใช้บริการเชา่ซือ้รถยนต์ท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์แตกตา่งกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  
การสง่เสริมการตลาด บคุลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาในครัง้นี ้ได้แก่ ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานประจ าปี : จ านวนผู้ เข้า
มาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย  จ านวน 1,210,000 
คน(ธนาคารเกียรตนิาคนิ, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้

รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณด้วยสูตรของ (Taro Yamane,  1970) โดยมีการก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

โดยท่ี   n  =    
N

1+N𝑒2 

 

เม่ือ     n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N   แทน  ขนาดของประชากร 
   e   แทน  คา่ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 
        แทนคา่ในสตูรได้ดงันี ้
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n         =               
N

1+N𝑒2 
 

n         =     
1,210,000

1+1,210,000(0.05)2 

 
 n         =          399.99   คน 

จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยได้เลือก
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ประกอบด้วย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตนิาคนิ 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
กลุ่มตวัอย่างผู้ วิจยัจะท าการเก็บกลุ่มตวัอย่างจากธนาคารพาณิชย์ดงักล่าว โดยแบ่งโควตากลุ่ม
ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ด้วยสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ดงันี ้

 

ธนาคาร จ านวนกลุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (n) 

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 

2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

4. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 

5. ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

รวม 400 ชดุ 

 
ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก

กลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู  : ระหวา่งเดือน มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2562 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) โดยสร้างขึน้จาก
การรวบรวมข้อมลูจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาประยุกต์เป็นค าถามใน
แบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ  

อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ซึง่เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าตอบให้เลือกตอบ 
หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวแตล่ะข้อค าถาม 

สว่นท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่

กระบวนตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า  โดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิดแบง่ออกเป็น 7 ด้าน  ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบคุลากร และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ รวม 26 ข้อ  

สว่นท่ี 3 ข้อมลูการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้

รถยนต์ของผู้ใช้บริการ5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมี
ค าถามรวม 15 ข้อ ซึง่วดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating scale)  มีจ านวน 5 ระดบั  

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสารวิชาการ บทความ แนวคิดทางทฤษฎี และ

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดขอบเขตตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาและการสร้าง
แบบสอบถามของงานวิจยั  

2.  รวบรวมข้อมูลและเนือ้หาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและขอบเขต
แบบสอบถามโดยน าทฤษฎีและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาสร้างแบบสอบถามให้ตรงตามความ
มุง่หมายของงานวิจยั 
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3.  น าข้อมูลเนือ้หาทัง้หมดท่ีได้จัดท าของบทท่ี 1-3 และแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้ถกูต้องและครบถ้วน ก่อนน าไปทดลองใช้ 

4.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความ
ตรงตอ่เนือ้หา และความสมบรูณ์ของเคร่ืองมือ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ 

5.  น าแบบสอบถาม ท่ีป รับป รุงแ ก้ ไขแ ล้ วไปทดลองใช้  (Try Out) โดยน า
แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์นัน้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ชดุ เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ท่ี 95% โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีค านวณ
ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient ) ซึ่งค่าแอลฟาท่ีได้แสดงถึงค่าความเช่ือมั่น (r) 
ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สูง โดย
ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ต้องไมต่ ่ากวา่ 0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 34-36)  

6. จดัท าน าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ แล้วน าไปเก็บรบรวมข้อมลูในการศกึษาวิจยั
ตอ่ไป 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา โดยเก็บรวบรวมจากแหลง่ข้อมลู ดงันี  ้

1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้ วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง  
ซึง่เป็นข้อมลูหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยั 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วิทยานิพนธ์ และข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 

 
4. การจัดกระท าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดักระท าข้อมลูในงานวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว มาลงรหสั
ตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือประมวลผลข้อมลูด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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3. การประมวลผล (Processing) น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัเรียบร้อย มาบนัทกึลงใน
คอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าทางสถิติ   
ตา่ง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบาย
ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1.1 หาคา่ร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ส าหรับ
แบบสอบถาม 

สว่นท่ี 1 ด้านลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 1 - ข้อ 5 
1.2 หาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส าหรับ

แบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ ข้อ 1–26 
สว่นท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์  

ข้อ 1–15 
2. การวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential) 

สมมตฐิานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการเชา่ซือ้รถยนต์ท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ทดสอบ ดงันี  ้

1. เพศแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ คือ Independent Simple t – test 
2. อายแุตกตา่งกนั สถานภาพแตกตา่งกนั อาชีพแตกตา่งกนั รายได้

เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ คือ One - way Anova 
สมมตฐิานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการตลาด บคุลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ โดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบ คือ สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficeint) ในการ
ทดสอบวา่มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สรุปผลการศึกษา 

ผลการศกึษา เร่ืองการตดัสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย สรุปผลได้ดงันี ้

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.8  ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีสถานภาพ 
สมรส/อยู่ด้วยกนัจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนจ านวน 242 
คน คดิเป็นร้อยละ 60.5 มีรายได้ 25001-35000 บาท จ านวน 137 คน คดิเป็นร้อยละ 34.3 

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 

ผลการศกึษาข้อมลูส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ของจ านวนผู้ ใช้บริการ 400 คน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของ
ไทย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านราคาและด้านกระบวนการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.85 และอยู่ใน
ระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ  และด้านบุคลากร โดยมีคาเฉ ล่ีย 4.76 4.75 4.75 4.31 และ 4.29 
ตามล าดบั 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า
ของไทย 

ผลการศึกษาข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ได้แก่ ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนด้านการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอน
ด้านการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนด้านการตดัสินใจและขัน้ตอนด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ
ของจ านวนผู้ ใช้บริการ 400 คน โดยพิจารณาแต่ละขัน้ตอนพบว่าด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การรับรู้ปัญหา  ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุโดยมีคา่เฉล่ีย 4.70  4.44  4.41 4.39 และ 4.36  ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการเช่าซือ้รถยนต์ท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
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เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกัน 
ซึง่สามารถเขียนสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมตฐิานที่ 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้
บริการไมแ่ตกตา่งกนัซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐานที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบวา่ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายตุา่งกนัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา 
แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เม่ือพิจารณาพบวา่ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายตุา่งกนัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐานที่  1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพตา่งกนัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการค้นหา
ข้อมลู แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพตา่งกนัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา การ
ประเมินทางเลือก การตดัสินใจ พฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 
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เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้
บริการ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้าน
การค้นหาข้อมลู แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ พฤติกรรมหลงัการใช้บริการ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการตดัสินใจและขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้
บริการ 

2.2 ด้านราคา เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์
ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของ
ไทย ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกและขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ และพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู และขัน้ตอนการตดัสินใจ 
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2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลและขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และ
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการตดัสินใจและขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใช้บริการ 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกและขัน้ตอน
การตดัสินใจ และพบว่าไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาและขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการ
ใช้บริการ 

2.5 ด้านกระบวนการ เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ 
และขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ  และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา 

2.6 ด้านบุคลากร เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ และขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใช้บริการ และพบวา่ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาและขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมลู 

2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ เม่ือพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ และขัน้ตอน
พฤติกรรมหลงัการใช้บริการ และพบว่าไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
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ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมลู 

 
อภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการศกึษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจใช้เลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย มีประเดน็ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการเช่าซือ้รถยนต์ท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยแตกต่างกัน 
พบวา่ 

1.1 เพศ ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการใช้บริการไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ไม่ได้ขึน้อยู่กับเพศ แต่อาจขึน้อยู่กับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดอดุลย์ จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่ารายได้ (Income) นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้ม
ของรายได้ส่วนบุคคล เน่ืองจากรายได้มีผลต่ออ านาจการซือ้ และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
จิตติมา ศรีสวัสดิ์โชคชัย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ
ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ 

1.2 อายุ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาแตกตา่งกนัท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้ความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เน่ืองจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันตามช่วงวัย อาทิเช่น ช่วงอายุวัย
ท างานมกัจะสนใจผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์เน่ืองจากเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเดินทางมา
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ท างานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรุต 
อรุณสมสขุ (2558) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใช้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครโดย
พบว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน)แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ด้านการรับรู้ปัญหา 

1.3 สถานภาพ ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจ เลือกใช้
บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูลแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้
ความส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ โดยกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพ
สมรส / อยู่ด้วยกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุคลท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวท่ีสมรสแล้ว
มีก าลงัขออนมุตัิสินเช่ือและการผ่อนคา่งวดรถยนต์น้อยกวา่บคุคลท่ีมีสถานภาพโสด จงึจ าเป็นต้อง
ค้นหาข้อมูลรายละเอียดมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) และยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ โซเฟีย แวหะมะ (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้รถยนต์ มือสองของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยพบวา่สถานภาพ
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ มือสองของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัด
สงขลา แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ด้านการค้นหาข้อมลู 

1.4 อาชีพ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา การ
ค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการใช้บริการไม่แตกตา่งกนัท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้ความส าคัญ  ต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ไม่ได้ขึน้อยู่กับอาชีพ แต่อาจขึน้อยู่กับรายได้ของ
อาชีพนัน้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอดุลย์ จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่ารายได้ (Income) นักการ
ตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เน่ืองจากรายได้มีผลต่ออ านาจการซือ้และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณาพจน์  ชัยรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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0.05 ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และ
พฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ 

1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยใน
ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการ
ตระหนักหรือให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ โดยกลุ่ม
ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้ 25001-35000 บาท มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมกั
เป็นตวัก าหนดอ านาจในการใช้จ่ายอปุโภค บริโภคและการซือ้บริการตา่ง ๆ รวมถึงทศันะคติในการ
ใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของ กิตติ จนัทรานิเวศน์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มือสองกับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมลู และการประเมินทางเลือกโดยมี
ความสมัพันธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผู้ ใช้บริการมักจะให้ความส าคญัในเร่ืองของ
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร นอกจากนีย้งัรวมไปถึงความหลากหลายของสินเช่ือและ
สัดส่วนหลักประกันกับวงเงิน โดยมีความสัมพันธ์ตัง้แต่การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล ซึ่ง
ผู้ใช้บริการก็จะต้องศกึษารายละเอียดแตล่ะธนาคารให้ถ่ีถ้วน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ แครียา 
ภู่พฒัน์ (2551) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์โตโยต้า นิว วิออส ของ
ผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  โดยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพัน ธ์ต่อการตัดสินใจ เลือกซื อ้รถยนต์โตโยต้า นิ ว วิออส  ของผู้ บ ริโภคใน เขต 
กรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 212-213) กล่าวว่า 
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ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งท่ีเสนอขาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เ กิดความพึงพอใจ โดย
ผลิตภัณฑ์ท่ีขายอาจจะเป็นสิ่งท่ีสัมผัสได้หรือสัมผัสไม่ได้ ทัง้ในด้านท่ีเป็นสินค้า หรือบริการ 
ความคิด สถานท่ี ซึ่งก่อให้เกิดคณุค่าแก่ลูกค้า ในการท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์นัน้ไปครอบครองเป็น
ของตนเอง 

2.2 ด้ านราคา  พบว่า  ส่ วนประสมทางการตลาดบ ริการด้าน ราคา มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ
โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการใน
การสร้างความมั่นคงทัง้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทัง้ยังมีรายได้ท่ีค่อนข้างจ ากัด ดังนัน้ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการน ามาพิจารณาประกอบในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ จันทรานิเวศน์ 
(2551) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มือสองกบั
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์มือสองกบั
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลและขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มกัจะอยู่
ในช่วงวยัท างาน มีความเร่งรีบในการท างานและท ากิจกรรมตา่ง ๆ ดงันัน้ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีสะดวกและรวดเร็ว สามารถท่ีจะตอบโจทย์ผู้ ใช้บริการได้เป็นอยา่งมาก เช่น สามารถช าระคา่งวด
ผ่าน Application บนมือถือ หรือช าระผ่าน 7-11 เคาร์เตอร์เซอร์วิสโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อกุฤษ อทุยัวฒันา (2557) ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการเลือกซือ้รถยนต์มือ
สองของลูกค้าเต้นท์รถพฒันสรณ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพันธ์ต่อการเลือกซือ้รถยนต์มือสองของลูกค้า
เต้นท์รถพัฒนสรณ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
งานวิจยัของภาณุวฒัน์ ชุ่มช่ืน (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า 
รุ่นพรีอสุ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านชอ่ง
ทางการจัดจ าหน่าย มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุส 
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่าและมีทิศทาง
เดียวกนั 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก และขัน้ตอนการตดัสินใจ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั ซึ่งพบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านการสง่เสริมการตลาดมกัเป็นสิ่งกระตุ้นหรือดงึดดูความสนใจของ
ผู้ ใช้บริการ เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีผู้ ใช้บริการพบเห็นได้ง่ายและเข้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจและ
อปุนิสยับคุคลในสงัคมไทย คือ ชอบสินค้าท่ีมีการลดแลกแจกแถม หรือมีการจดัท าโปรโมชัน่ตา่ง ๆ 
เพราะสง่ผลตอ่ความรู้สกึของผู้ ใช้บริการท่ีท าให้รู้สกึคุ้มคา่กบัเงินท่ีจา่ยไป ดงันัน้ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด จงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของภาณวุฒัน์ ชุม่ช่ืน (2555) ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า 
รุ่นพรีอสุ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุส 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่าและมีทิศทาง
เดียวกัน และงานวิจัยของ คณาพจน์  ชัยรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้จ ากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ โดย
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลของธนาคารทิสโก้จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต้  อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.5 ด้านกระบวนการ พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจ ขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า ทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการ ถ้ามีการจดัการเก่ียวกบักระบวนการ
ท่ีดีจะท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ ใช้บริการในการได้รับการบริการ ส่งผลให้เกิดความ
พงึพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ เขน่ ขัน้ตอนในการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือมีความรวดเร็วและมีระเบียบการ
ท างานท่ีถูกต้อง เป็นต้น ดังนัน้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ จึง มี
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพรทิพย์  สวุรรณพุม่ (2555) ศกึษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเช่ือและศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีผลต่อ
ลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของธนาคารพัฒนาวิสกากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกัน ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 และงานวิจัยของ สุรัสดา มีด้วง (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บ ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร  ออมสิน  ส านักราชด าเนิน  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครโดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กับ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร ออมสิน ส านกัราชด าเนิน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.6 ด้านบุคคลากร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลากร มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ ขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใช้บริการ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากในการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการได้รับความเข้าใจและเกิดประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับค าแนะน าจากพนักงานท่ีมีความรู้ความช านาญ
เก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้และธุรกิจเช่าซือ้ ดังนัน้บุคคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการให้
ค าปรึกษาด้านสินเช่ือเช่าซือ้และธุรกิจเช่าซือ้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความน่าเช่ือถือและ
มัน่ใจในการเลือกใช้บริการ จึงเป็นปัจจยัท่ีองค์กรธุรกิจให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจและมัน่ใจในการท่ีจะเข้ามาเลือกใช้บริการ ดงันัน้ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านบคุคลากรบคุคลากร จึงมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของกิตต ิ
จนัทรานิเวศน์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์มือสองกบัธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ปัจจยัด้าน
บคุลากรมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจด้านวงเงินสินเช่ือท่ีต้องการในระดบัต ่าและใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของศรุต อรุณสมสุข (2558) 
ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยพบว่าปัจจัยด้านบุคลากรทางการบริการมี
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ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้สินเช่ื อเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ โดยมีความสัมพันธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก
ลกัษณะทางกายภาพเป็นสิ่งแรกๆท่ีผู้ ใช้บริการสามารถพบเห็นได้ง่ายท่ีสดุ และมีอิทธิพลทัง้ในแง่
การดงึดดูให้ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้บริการและความรู้สึกท่ีอยากเข้ามาใช้บริการอีกในครัง้ถดัไป เช่น 
เม่ือผู้ ใช้บริการพบว่าธนาคารมีป้ายประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของธนาคารอยู่ในต าแหน่งท่ีเห็นได้
ชดัเจน อีกทัง้ยงัมีการจัดพืน้ท่ีการให้บริการตามประเภทของสินเช่ือ ท าให้สามารถใช้บริการได้
อย่างสะดวก  ก็จะท าให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกอยากท่ีจะเข้ามาใช้บริการ อีกทัง้ยงัส่งผลให้เกิด
ความประทบัใจและอยากท่ีจะกลบัมาใช้บริการ ดงันัน้ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลกัษณะ
ทางกายภาพจึงมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 
5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเฉลิม เขตชัยคุปต์ (2559)  
ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้สินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารธนชาต  จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจยัลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจด้านวงเงินสินเช่ือท่ีต้องการในระดบัปานกลางและในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของสวีุณา สุริยประภากร(2551)  ศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ทศันคติด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้รถอี
โคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 

 ผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้
รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัอาย ุ31-40 ปี มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มี
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 25001-35000 บาท ควรให้ความส าคญัต่อผู้ ใช้บริการ
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กลุ่มนีเ้ป็นหลัก เพ่ือประโยชน์ต่อภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสร้างโอกาสในเชิงข้อได้เปรียบ
ทางธุรกิจ 

2. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ดงันัน้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส าคญัใน
การส่งเสริมการขาย ทัง้ในแง่ของการเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆหรือ
การจดัท าเผยแพร่ข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มนี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการท่ีกลุ่ม
ผู้ใช้บริการจะสามารถสืบค้นข้อมลูในการประกอบการตัดสินใจให้ตรงกบัความต้องการของตนเอง
มากท่ีสดุ อาทิเช่น การติดตัง้แอพพลิเคชัน่ภายในสาขาท่ีเช่ือมตอ่กบัมือถือ โดยเม่ือผู้ ใช้บริการเข้า
มาใช้บริการภายในสาขา สามารถท่ีจะสแกน Barcode ในผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทแตล่ะธนาคาร 
สามารถท่ีจะแสดงข้อมลูในตวัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆได้ เป็นต้น 

 3. ด้านผลิตภัณฑ์ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส าคัญกับความ
หลากหลายของประเภทสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้
อยา่งสงูสดุ เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บริการ 

 4. ด้านราคา ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส าคัญในด้านราคา (อตัรา
ดอกเบีย้) เน่ืองจากราคาเป็นปัจจยัหนึ่งในการก าหนดอ านาจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้ ใช้บริการ ดังนัน้ควรมีการวางแผนกลยุทธ์การตัง้ราคาให้มีความเหมาะสมกับผู้ ใช้บริการ 
เน่ืองจากรายได้ของผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ค่อนข้างมีจ ากัด ส่งผลให้การตดัสิน ใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ต้องใช้การพิจารณาหลายด้าน 

5. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส าคญักับ
ช่องทางในการช าระเงินค่างวดท่ีหลากหลายและยกเว้นฟรีค่าธรรมเนียมทุกกรณีเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บริการ 

6. ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส าคญักบัการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางการเพิ่มก าไร ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ อาทิเชน่ มีการผสมการตลาดแบบบรูณาการอาจใช้ทัง้การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ ในการเสนออตัราดอกเบีย้พิเศษ การตลาดทางตรงในการให้ความรู้ ค าแนะน าผา่น
ส่ือเทคโนโลยีตา่ง ๆในปัจจบุนั เป็นต้น 

7. ด้านกระบวนการ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรมีการจัดการด้านกระบวนการ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทนุทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย อีกทัง้ท าให้ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการเกิด
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ความพึงพอใจท่ีจะเข้ามาใช้บริการในครัง้ถดัไป อาทิเช่น ผู้ ใช้บริการสามารถสแกน Barcode เพ่ือ
ตรวจสอบขัน้ตอนในการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือวา่ถึงขัน้ตอนไหนแล้ว  

 8. ด้านบุคลากร ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรมีการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้และมีความทนัสมยัของข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา แนะน า รายละเอียด
ผลิตภณัฑ์และขัน้ตอนการขอสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 9. ด้านลักษณะทางกายภาพ ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรให้ความใส่ใจและ
ความส าคญัตอ่การจดัการด้านลกัษณะทางกายภาพท่ีดีเพ่ือเป็นแรงจงูใจในการเข้ามาใช้บริการใน
ครัง้แรกและในครัง้ถัดไป อาทิเช่น การจดัผงัสาขาหรือรูปแบบให้มีความสะอาดและทนัสมยัเพ่ือ
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดความนา่เช่ือถือในการได้รับบริการ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตใินการรับรู้ของผู้ใช้บริการท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทย เพ่ือจะสามารถน าไปใช้ในการประกอบการตดัสินใจของธุรกิจ ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ทัง้ในแง่การเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ์และตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 

 2. ควรศกึษาเพิ่มเตมิวา่ปัจจยัใดมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย เน่ืองจากเป็นการศกึษาท่ี
สามารถน าข้อมลูมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือรักษาลกูค้าสินเช่ือเดิม รวมถึงการ
ขยายฐานลกูค้าใหมใ่นอนาคต 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ  

5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
______________________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะน าไปใช้
ประโยชน์ในท าการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย  ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี ้
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมาย ผู้ วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความกรุณาและความร่วมมือจากทา่น และขอบคณุมา ณ ท่ีนีด้้วย 

 โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3  สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า

ซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 

ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  เพียงข้อเดียวท่ีตรงกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ของทา่น 
 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. อายุ 

 1. 21-30 ปี      2. 31-40 ปี          
 3. 41-50 ปี      4. อายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 
 1. โสด      2. สมรส / อยูด้่วยกนั   
 3. หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

4. อาชีพ 
   1. ข้าราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ    2. พนกังานบริษัทเอกชน 

 3. ธุรกิจสว่นตวั     4. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ................... 
    

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท   2. 15,001-25,000 บาท  

 3. 25,001-35,000 บาท    4. 35,001-45,000 บาท 

 5. 45,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง  
 

(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 

(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
 
 

(1) 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ธนาคารมีประเภทสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ี
หลากหลาย 

     

2. สดัสว่นหลกัประกนักบัวงเงินสินเช่ือเชา่ซือ้มี
ความเหมาะสม 

     

3. ช่ือเสียง ความนา่เช่ือถือของธนาคาร      
ด้านราคา 
1. ก าหนดอัตราดอกเบีย้ในระดบัท่ีแข่งขันกับ
ธนาคารพาณิชย์อ่ืนได้  

     

2. อตัราดอกเบีย้ปรับ กรณีผิดนดัช าระมีความ
ยืดหยุ่น (เร่ิมปรับเม่ือครบก าหนดช าระเกิน 7 
วนั ) 

     

3. กรณี ปิดบัญ ชีก่อนครบก าหนดสัญญา 
ลกูค้าได้รับสว่นลดดอกเบีย้ 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ธนาคารมีช่องทางในการช าระเงินค่างวดท่ี
สะดวก เช่น 7-11 เคาร์เตอร์เซอร์วิส โดยไมเ่สีย
คา่ธรรมเนียม 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง  
(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 

(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
 

(1) 
2. ธนาคารมีการให้บ ริการแบบออนไลน์ 
สามารถใช้บริการและดขู้อมลูได้ทกุท่ีทกุเวลา   

     

3. สามารถช าระค่างวดผ่าน Application บน
มือถือ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ 
เชน่ การให้สินเช่ือ 3 เทา่ของหลกัประกนั 

     

2. มีทีมงานประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี เช่น 
การออกบทู 

     

3. มีข้อเสนอให้อตัราดอกเบีย้พิเศษในเทศกาล
ตา่ง ๆ 

     

4. การแจกของก านัลและของท่ีระลึกจาก
ธนาคาร 

     

5. ธนาคารมีการแถมประกนัภยัรถยนต์      
ด้านบุคลากร 
1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซือ้และ
ธุรกิจเชา่ซือ้ 

     

2. ค าถามของลูกค้าสามารถได้รับการอธิบาย
และแก้ไขในระยะเวลารวดเร็ว 

     

3. พนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี       
4. พนกังานธนาคารท่านอ่ืน สามารถให้บริการ
แทนกนัได้ 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง  
(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 

(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
 

(1) 
ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. ขัน้ตอนในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือมี
ความรวดเร็ว 

     

2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการอนุมัติสินเช่ือมีความ
เหมาะสม 

     

3. มีระเบียบการท างานท่ีถูกต้อง แม่นย า 
เช่ือถือได้ 

     

4. ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ      
5. ความถูกต้องแม่นย าในการค านวณอัตรา
ดอกเบีย้คา่ธรรมเนียม 

     

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
1.ธนาคารมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส านกังานท่ี
ทนัสมยั 

     

2. ป้ายประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน 

     

3. มีการจดัพืน้ท่ีการให้บริการตามประเภทของ
สินเช่ือ ท าให้ใช้บริการได้สะดวก 
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ส่วนที่  3  ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของผู้ ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย 
 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง  
 
 

(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

(2) 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 

(1) 
ด้านการรับรู้ปัญหา 
1.ท่านให้ความส าคัญเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 

     

2. ท่านรู้จกับริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จากการ
ท่ีพบเห็นบคุคลสว่นใหญ่ใช้บริการ 

     

3. ท่านได้รับทราบข้อมูลขัน้ตอนการด าเนินการ
ท่ีง่ายในการขอสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 

     

ด้านการค้นหาข้อมูล 
1.ก่อนท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ ท่านได้สอบถามจากคนใกล้ชิด เช่น 
บคุคลในครอบครัว เพ่ือน 

     

2. ก่อนท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ ท่านได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิค เชน่ อินเตอร์เนต 

     

3. ก่อนท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ ท่านได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของ
ธนาคาร 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง  
 
 

(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

(2) 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 

(1) 
ด้านการประเมินทางเลือก 
1. ท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดย
พิจารณาจากคณุสมบตัด้ิานผลิตภณัฑ์ 

     

2. ท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดย
พิจารณาจากอตัราดอกเบีย้ 

     

3. ท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดย
พิจารณาจากช่ือเสียงของธนาคาร 

     

ด้านการตัดสินใจ 
1. ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
เม่ื อ ไ ด้ รับ ค าแน ะน าจ าก เจ้ าห น้ า ท่ี ท่ี ใ ห้
ค าแนะน า 

     

2. ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
เม่ือได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ชิด เช่น บุคคล
ในครอบครัว เพ่ือน 

     

3. ท่านตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
เพราะเป็นลกูค้าเดมิอยูแ่ล้ว 

     

ด้านพฤตกิรรมหลังการใช้บริการ 
1. ท่านมีความพึงพอใจในการได้ รับข้อมูล
สิ น เช่ื อ เช่ า ซื อ้ รถยน ต์จาก เจ้ าห น้ า ท่ี ท่ี ใ ห้
ค าแนะน า 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง  
 
 

(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

(2) 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 

(1) 
ด้านพฤตกิรรมหลังการใช้บริการ 
2. ทา่นจะกลบัไปใช้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
ในครัง้ตอ่ไป 

     

3. ท่านจะแนะน าสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ท่ีท่าน
เลือกใช้บริการกับบุคคลภายในครอบครัวและ
เพ่ือน 

     

 
         ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเสียสละเวลา และชว่ยสนบัสนนุในการศกึษาครัง้นี ้

 
 
 
 



  
 
ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสขุมุาลย์  ภมุมาพนัธุ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 21 ธนัวาคม 2533 
สถานที่เกิด พิษณโุลก 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) จากมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 6/1 ถนนเทศบาลด าริ 3 ต าบลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดั
สโุขทยั 64110   
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