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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้

น าของไทย กลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกค้าที่ไดเ้ขา้มาใชบ้รกิารด้านสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของ 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย 
รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบค่าท ีการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยั
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับอายุช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน อาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน มรีายได ้25,001-35,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์5 ธนาคาร
พาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนับางขัน้ตอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั สว่นประสมทาง
การตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ใน
ระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ตดัสนิใจใชบ้รกิาร สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย 
 

ABSTRACT 
 

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 
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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. 
 
Keywords: Service Usage Decisions, Car Hire Purchase Loans, Commercial Banks In Thailand 
 
บทน า  

ธุรกจิเช่าซือ้ยานยนต์เป็นธุรกจิหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัต่อเศรษฐกจิไทยมาอย่างต่อเนื่องและเตบิโตสอดคล้องกบั
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยสถติธิุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ ในปี 2560 ตลาดรถยนตใ์หม่ปรบัตวัดขีึน้เป็นครัง้แรก
ในรอบ 4 ปี หลงัจากทีเ่คยขยายตวัสงูมากในปี 2555 จากโครงการรถยนต์คนัแรก แบ่งเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลขยายตวั
รอ้ยละ 23.7 ต่อปี และรถยนต์เพื่อการพาณิชยข์ยายตวัรอ้ยละ 7.5 ต่อปี (สมาคมธุรกจิเช่าซือ้ไทย, 2560) โดยมปีจัจยับวก
ส าคญัจาก 1) การเปลีย่นรถยนต์หลงัจากอายุการถอืครองในโครงการรถยนต์คนัแรกครบก าหนดโดยกลุ่มรถยนต์ประเภท
เครื่องยนตต์ ่ากว่า 1,500 ซซี ีเป็นหลกั  2) ภาวะเศรษฐกจิทีท่ยอยฟ้ืนตวั โดยเฉพาะผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดร้ะดบัปานกลางถงึ
ระดบัสงูทีฟ้ื่นตวัสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิ  

ส าหรบัสนิเชื่อคงคา้งเพื่อเช่าซือ้รถยนตใ์นระบบธนาคารพาณิชยป์รบัตวัดขีึน้มาอยู่ที่ 921,437 ลา้นบาทในไตรมาส
ที่ 3/2560 ซึ่งขยายตวัร้อยละ 5.2 ต่อปี สอดรบักบัยอดขายรถยนต์และคุณภาพสนิเชื่อที่ทยอยปรบัตวัดขีึน้  สะท้อนจาก
สดัส่วนหนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเชื่อรวมของสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ทีท่รงตวัต ่าอยู่ทีร่อ้ยละ 1.63 ในปจัจุบนัผูใ้หบ้รกิารในธุรกจิ
เช่าซือ้ยานยนต์ในไทยประกอบไปดว้ย สถาบนัการเงนิ บรษิทัผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ (Captive finance) และ 
Non-banks  

แนวโน้มอุตสาหกรรม ธุรกจิเช่าซือ้ยานยนต์คาดว่าจะเขา้สู่ทศิทางของการฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องในระยะขา้งหน้า 
ต่อเนื่องในช่วงปี 2561-2563 (ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั , 2561) สอดคล้องกับทิศ
ทางการฟ้ืนตวัของตลาดรถยนตใ์นประเทศ อย่างไรกด็ ีการแข่งขนัในธุรกจิเช่าซือ้จะยงัคงรุนแรงในขณะทีต่น้ทุนมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้จงึอาจสรา้งแรงกดดนัต่อก าไรของผู้ประกอบการในอนาคต โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั  ดงันี้ ธุรกจิเช่าซือ้รถยนต์มี
แนวโน้มเตบิโตตามทศิทางการฟ้ืนตวัของตลาดรถยนตใ์นประเทศทีค่าดว่าจะไดร้บัผลบวกจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ซึง่
สง่ผลดต่ีอก าลงัซือ้ของครวัเรอืน ภายใตส้ถานการณ์ทีผู่ผ้ลติรถยนตม์แีนวโน้มเปิดตวัรถยนตร์ุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องใน
ระยะขา้งหน้าเพื่อรองรบัก าลงัซือ้ทีฟ้ื่นตวั ท าใหผู้บ้รโิภคบางสว่นอาจตัดสนิใจเปลีย่นรถยนต ์รุ่นใหม่ทีม่เีทคโนโลยดีขีึน้  

นอกจากนี้ การแข่งขนัเพื่อชงิส่วนแบ่งตลาดของธุรกจิเช่าซือ้มแีนวโน้มรุนแรงในระยะขา้งหน้า โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกจิ Captive finance ทีจ่ะยงัคงแขง่ขนัดา้น ราคาอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นกลยุทธส์ าคญัทีผู่ใ้หบ้รกิารกลุ่มนี้เลอืกใชใ้นภาวะที่
ตลาดซบเซาในช่วงทีผ่่านมา รวมถงึการเปิดตวัรถยนตร์ุ่นใหม่ การแข่งขนัทีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้อาจสรา้งแรงกดดนัใหผู้ใ้ห้
บรกิารกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์หต้้องเขา้มาแข่งขนัดา้นราคาเช่นกนัเพื่อรกัษาส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากไดเ้สยีส่วนแบ่งตลาด
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ใหก้บั Captive finance ตัง้แต่ช่วงโครงการรถยนต์คนัแรก ในขณะเดยีวกนัผลก าไรของธุรกจิอาจไดร้บัแรงกดดนัเพิม่เติม
จาก ต้นทุนของผูป้ระกอบการทีโ่น้มเพิม่ขึน้ตามแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ขาขึน้และต้นทุนดา้นการด าเนินการทีป่รบัเพิม่ขึน้
ภายใตก้ารบงัคบัใชส้ญัญาเช่าซือ้ฉบบัใหม่ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการลสิซิง่รายย่อยซึง่มขีอ้เสยีเปรยีบดา้นตน้ทุนทางการเงนิ
เมื่อเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ 

ดงันัน้ งานวจิยัฉบบันี้จงึสนใจศกึษาว่า ภายใตส้ถานการณ์ภาวะตลาดมกีารแขง่ขนัสงูทีก่ าลงัจะเผชญิในอนาคตนี้ 
จะสง่ผลกระทบต่อตลาดการซือ้ขายรถยนตแ์ละการปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตอ์ย่างไร และธนาคารพาณิชยต่์างๆ จะมกีาร
ด าเนินนโยบายและกลยุทธท์ีส่ าคญัอย่างไรเพื่อจะรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าว อกีทัง้ยงัคงสามารถด าเนินธุรกจิและสรา้ง
ผลก าไรจากการใหส้นิเชื่อเช่าซือ้รถยนตไ์ด ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชย์
ชัน้น าของไทย 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูใ้ชบ้รกิารเช่าซือ้รถยนต์ทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตแ์ตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร กระบวนการให้บรกิาร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซือ้
รถยนต ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์อรรถวุฒ ิศลีวุฒคิุณ (2548, น. 19) สามารถสรุปหลกัการไดด้งันี้ 
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นลกัษณะการศกึษาซึง่เกีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งและพฤตกิรรมของการแสดงออกในแต่ละ
บุคคล ซึ่งอาจเกดิผลกระทบทัง้จากปจัจยัภายนอกหรอืปจัจยัภายในของแต่ละบุคคลภายในสงัคม โดยลกัษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี รายได้ และสถานภาพสมรส ซึ่งมคีวามแตกต่างกนัออกไปแต่ละบุคคล 
ดงันัน้ในเรื่องของการด าเนินงานทางธุรกจิทางดา้นการตลาด ผูป้ระกอบการหรอืนักวางแผนธุรกจิ จงึนิยมน าแนวความคดิ
ทางดา้นประชากรศาสตรม์าเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธแ์ละวางแผนในการด าเนินธุรกจิ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านธุรกิจการบริการ ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2547, น. 6) สามารถสรุป
หลกัการไดด้งันี้ การบรกิาร หมายถงึ กระบวนการด าเนินการของบุคคลหรอืองคก์รเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
อื่นและก่อให้เกดิความพงึพอใจจากผลของการกระท านัน้ ซึ่งการบรกิารที่ดจีะเป็นการกระท าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่แสดงเจตจ านงให้ได้ตรงกบัสิง่ที่บุคคลนัน้คาดหวงัไว้พร้อมทัง้ท าให้บุคคลดงักล่าวเกดิความรู้สกึดแีละ
ประทบัใจกบัสิง่ทีไ่ดร้บั และปจัจยัพืน้ฐานทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิคุณภาพของการบรกิารทัง้หมด 10 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
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ไวว้างใจได ้, การตอบสนองความต้องการ , ความสามารถของผูใ้หบ้รกิาร , การเขา้ถงึการบรกิาร , ความมอีธัยาศยั , การ
ติดต่อสื่อสาร , ความน่าเชื่อถือ , ความปลอดภยั , การเขา้ใจและการรู้จกัลูกค้า , ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ถูก
น าไปใชเ้ป็นเกณฑก์ าหนดในการประเมนิคุณภาพการบรกิาร และใชใ้นการวดัคุณภาพการบรกิารในธุรกจิต่าง ๆมากมาย
เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึมุมมองการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของลูกคา้และสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพ
การใหบ้รกิารเพื่อใหต้รงกบัความคาดหวงัของลกูคา้มากทีส่ดุ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านการบริการ ชชูยั สมทิธไิกร (2557, น. 108-110)  สามารถ
สรุปหลกัการไดด้งันี้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าใด ๆของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้ การใชส้นิคา้
และบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งเป็นตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อใหไ้ดร้บัความพอใจ ซึง่การซือ้การบรกิารประกอบดว้ยกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ กระบวนการ
ก่อนการซื้อ กระบวนการรบัการบรกิาร กระบวนการหลงัการซื้อโดยทีก่ระบวนหลงัการซื้อนัน้ผู้บรโิภคอาจเกดิความพึง
พอใจ หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจหลงัจากทีไ่ดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิาร มคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะมกีารซือ้ซ ้าเกดิขึน้ เช่น การ
ขอสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตค์นัต่อไป และหากการซือ้ซ ้าต่อมาหายๆครัง้ยงัน าไปสู่ความพงึพอใจ กม็คีวามเป็นไปไดส้งูทีผู่เ้กดิ
บรโิภคจะเกดิ “ความภกัดต่ีอตราสนิคา้”  หรอืถา้ผูบ้รโิภครูส้กึไม่พงึพอใจต่อสนิคา้หรอืบรกิาร อาจมปีฏกิริยิาและพฤตกิรรม
ตามมาได้หลายรูปแบบ ผู้บรโิภคอาจจะมกีารกระท าบางสิง่บางอย่างโดยกระท าใหส้าธารณะรบัรู้  เช่น การร้องเรยีนผ่าน
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ หรอืการโพสตล์งในเวบ็ไซตพ์นัทปิ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ทพิย์วลัย์  สจีนัทร์ (2546, น. 110)  สามารถสรุป
หลกัการไดด้งันี้ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร หมายถงึ กระบวนการทีผู่บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง จากทางเลอืก
ต่าง ๆ ทีม่อียู่ ซึง่ผูบ้รโิภคตอ้งมกีารตดัสนิใจในทางเลอืกต่าง ๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยมกีารเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตาม
ขอ้มลูและขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ ของสถานการณ์ ซึง่การตดัสนิใจนัน้ เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายใตจ้ติใจของผูบ้รโิภคแต่ละบุคคล โดย
ผ่านกระบวนการทัง้ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ นทริา ศุขสวสัด ิณ อยุธยา (2554, น. 27-32) 
สามารถสรุปหลกัการไดด้งันี้ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเป็นหลกัแนวความคดิทางดา้นการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ซึ่งจะส่งผลใหลู้กค้าเกดิความสุขและ
ความประทบัใจ ในการทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ ๆ ผูป้ระกอบการหรอืนักวางแผนธุรกจิ จงึนิยมน าแนวความคดิ
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนในการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึ ตอบโจทย ์และบรรลุเป้าหมาย
ในการด าเนินงานทางธุรกจิใหป้ระสบผลส าเรจ็ อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางหนึ่งในการหาช่องทางด้านการตลาดในการเพิม่ผล
ก าไรในการด าเนินธุรกจิอกีต่อไปทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยสามารถแบ่งสว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดเ้ป็น 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ลูกค้าที่ได้เขา้มาใช้บรกิารด้านสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น า           
ของไทย โดยใช้ขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานประจ าปี : จ านวนผู้เขา้มาใช้บริการด้านสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของ 5 ธนาคาร
พาณิชยช์ัน้น าของไทย จ านวน 1,210,000 คน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ลกูคา้ทีไ่ดเ้ขา้มาใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์อง 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้
น าของไทย เนื่องจากทราบจ านวนประชากรจงึท าการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยวธิคี านวณดว้ยสตูรของ (Taro Yamane,  
1970) โดยมกีารก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 % จากการค านวณได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 399.99 ตวัอย่าง ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 

การสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ผูว้จิยัม ี3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง ลกูคา้ทีไ่ด้

เขา้มาใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์อง 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ประกอบดว้ย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุง
ศรอียุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารทสิโก ้และธนาคารเกยีรตนิาคนิ 

ขัน้ที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัจะท าการเกบ็กลุ่ม
ตวัอย่างจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าว โดยแบ่งโควตากลุ่มตวัอย่างแต่ละธนาคารพาณิชย ์ดว้ยสดัสว่นทีเ่ท่า ๆ กนั ดงันี้ 

ตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างแต่ละธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย 
 

ธนาคาร จ านวนกลุม่ตวัอย่างแบบโควตา (n) 
1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  80 ชุด 
2. ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  80 ชุด 
3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 80 ชุด 
4. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  80 ชุด 
5. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 80 ชุด 

รวม 400 ชุด 

 
ขัน้ที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม 

ตามจ านวนสดัสว่นทีก่ าหนดไว ้ในช่วงเวลาใดกไ็ดต้ามความสะดวกของผูต้อบแบบสอบถาม 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) โดยสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มลูจากแนวคดิทฤษฎแีละ
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งแลว้น ามาประยุกตเ์ป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์
จ านวน 5 ขอ้ ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งเป็นแบบสอบถามทีม่คี าตอบใหเ้ลอืกตอบ 
หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ความสมัพนัธต่์อกระบวนตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์อง 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น า  โดยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบ่งออกเป็น 7 ด้าน  ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ รวม 26 ขอ้ ซึง่วดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) 
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการ
ตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย โดยเป็นแบบสอบถาม           
ปลายปิด โดยมคี าถามรวม 15 ขอ้ ซึ่งวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธบิายขอ้มลูเกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 

1.1 หาค่ารอ้ยละ (Percentage) และความถี ่(Frequency) ส าหรบัแบบสอบถาม 
สว่นที ่1  ดา้นลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้ 1 - ขอ้ 5 

1.2 หาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) ส าหรบัแบบสอบถาม 
สว่นที ่2 ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ขอ้ 1–31 
สว่นที ่3 กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์ขอ้ 1–13 
2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential) 
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูใ้ชบ้รกิารเช่าซือ้รถยนต์ทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์แตกต่างกนั สถิติทีใ่ช้
ทดสอบ ดงันี้ 

1. เพศแตกต่างกนั สถติทิีใ่ช ้คอื Independent Simple t – test 
2. อายุแตกต่างกนั สถานภาพแตกต่างกนั อาชพีแตกต่างกนั รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั สถิติที่ใช้ คอื 

One - way Anova 
สมมตฐิานขอ้ที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อ
เช่าซือ้รถยนต์ โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ คอื สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficeint) 
ในการทดสอบว่ามคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
ผลการวิจยั 

ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศชายมจี านวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8  ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มี
อายุ 31-40 ปี จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 มสีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนัจ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 มี
อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจ านวน 242 คน คดิเป็นร้อยละ 60.5 มรีายได้ 25001-35000 บาท จ านวน 137 คน คดิเป็น    
รอ้ยละ 34.3 

ผลการศกึษาขอ้มลูสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 400 คน พบวา่ 
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้
น าของไทย อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นราคาและดา้นกระบวนการโดยมคี่าเฉลีย่ 4.85 และอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคลากร โดยมคีา
เฉลีย่ 4.76 4.75 4.75 4.31 และ 4.29 ตามล าดบั 

ผลการศกึษาขอ้มูลการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ได้แก่ 
ข ัน้ตอนดา้นการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนดา้นการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนดา้นการประเมนิทางเลอืก ขัน้ตอนดา้นการตดัสนิใจและ
ขัน้ตอนดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิารของจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 400 คน โดยพจิารณาแต่ละขัน้ตอนพบว่าดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก ดา้นการรบัรูป้ญัหา  ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.70  4.44  4.41 4.39 และ 4.36  ตามล าดบั 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บรกิารเช่าซื้อรถยนต์ทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั ซึง่สามารถเขยีนสมมตฐิานย่อยไดด้งันี้ 

สมมตฐิานที ่1.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั 

เมื่อพจิารณาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั 

เมื่อพจิารณาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต่างกนัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนดา้นการรบัรูป้ญัหา แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
เมื่อพจิารณาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต่างกนัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคาร
พาณิชยช์ัน้น าของไทย ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร 
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพต่างกนัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บรกิาร 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 
5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั 

เมื่อพจิารณาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 
5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการ
ตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์
ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั 

เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้ใช้บรกิารทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ของผู้ใช้บรกิาร 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ขัน้ตอนด้านการค้นหาขอ้มูล แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน           
ทีต่ัง้ไว ้

เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้ใช้บรกิารทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ พฤตกิรรม
หลงัการใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 



8 
 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้
รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย 

2.1 ด้านผลติภณัฑ์ เมื่อพจิารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผูใ้ช้บรกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา ขัน้ตอนการคน้หา
ขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก และพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์อง
ผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการตดัสนิใจและขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร 

2.2 ดา้นราคา เมื่อพจิารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืกและขัน้ตอนพฤตกิรรม
หลงัการใช้บริการ และพบว่าไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู และขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์ต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูลและ
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และพบว่าไม่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการตดัสนิใจและขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใช้
บรกิาร 

2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด เมื่อพจิารณาพบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการ
ประเมนิทางเลอืกและขัน้ตอนการตดัสนิใจ และพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์
ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหาและขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร 

2.5 ดา้นกระบวนการ เมื่อพจิารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมนิ
ทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสนิใจ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ และพบว่าไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา 

2.6 ด้านบุคลากร เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ และขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร และพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้
รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหาและขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู 

2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เมื่อพจิารณาพบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก ขัน้ตอน
การตดัสนิใจ และขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร และพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเชา่
ซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา และขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู 
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จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องการตดัสนิใจใชเ้ลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชย์
ชัน้น าของไทย มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลดงันี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บรกิารเช่าซื้อรถยนต์ทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยแตกต่างกนั พบว่า 

1.1 เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และ
พฤติกรรมหลงัการใช้บริการไม่แตกต่างกันที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้
ความส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตไ์ม่ไดข้ึน้อยู่กบัเพศ แต่อาจขึน้อยู่กบัรายได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดอดุลย์ จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่ารายได้ (Income) นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 
เนื่องจากรายไดม้ผีลต่ออ านาจการซื้อ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ   จติติมา ศรสีวสัดิโ์ชคชยั (2558) ได้ศกึษาเรื่อง
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัของลูกคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อที่อยู่อาศยัของของ
ลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ใน
ขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสนิใจใช้บริการ และ
ขัน้ตอนการประเมนิหลงัการใชบ้รกิาร 

1.2 อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 
ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหาแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
การตระหนักหรอืใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนื่องจากผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัตามช่วงวยั อาทเิช่น ช่วงอายุวยัท างานมกัจะสนใจ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนตเ์น่ืองจากเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการเดนิทางมาท างานซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ศริวิรรณ  เสรี
รตัน์ (2539) และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรุต อรุณสมสุข (2558) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้นิเชื่อเช่าซือ้รถยนตธ์นาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดย
พบว่าอายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจใชส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ดา้นการรบัรูป้ญัหา 

1.3 สถานภาพ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลูแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะการตระหนักหรอืใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์โดยกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น า
ของไทยมากทีส่ดุ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะบุคคลทีม่สีถานภาพทางครอบครวัทีส่มรสแลว้มกี าลงัขออนุมตัสินิเชื่อและการผ่อนค่า
งวดรถยนต์น้อยกว่าบุคคลทีม่สีถานภาพโสด จงึจ าเป็นต้องคน้หาขอ้มูลรายละเอยีดมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ศิ
รวิรรณ  เสรรีตัน์ (2539) และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โซเฟีย แวหะมะ (2553)  ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ มอืสองของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยพบว่าสถานภาพที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ มอืสองของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ดา้นการคน้หาขอ้มลู 
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1.4 อาชพี ผู้ใช้บรกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใชบ้รกิาร 5 
ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และ
พฤติกรรมหลงัการใช้บริการไม่แตกต่างกันที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้
ความส าคญั ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนตไ์ม่ไดข้ึน้อยู่กบัอาชพี แต่อาจขึน้อยู่กบัรายไดข้องอาชพีนัน้
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิอดุลย ์จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่ารายได ้(Income) นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้
สว่นบุคคล เน่ืองจากรายไดม้ผีลต่ออ านาจการซือ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คณาพจน์  ชยัรตัน์ (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้นิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยพบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจใชส้นิเชื่อเช่าซือ้รถยนตธ์นาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน)ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา การค้นหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลอืก การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร 

1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์ของผู้ใชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการค้นหาขอ้มูลแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการตระหนักหรอืใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดย
กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้25001-35000 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคาร
พาณิชย์ชัน้น าของไทยมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมกัเป็นตวัก าหนดอ านาจในการใช้จ่ายอุปโภค 
บรโิภคและการซือ้บรกิารต่าง ๆ รวมถงึทศันะคตใินการใชจ้่ายซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ กติต ิจนัทรานิเวศน์ (2551) ได้
ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มอืสองกบัธนาคารเกยีรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้
รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา การค้นหาขอ้มูล 
และการประเมนิทางเลอืกโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารมกัจะใหค้วามส าคญัในเรื่อง
ของชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืของธนาคาร นอกจากนี้ยงัรวมไปถงึความหลากหลายของสนิเชื่อและสดัสว่นหลกัประกนักบั
วงเงนิ โดยมคีวามสมัพนัธต์ัง้แต่การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะตอ้งศกึษารายละเอยีดแต่ละธนาคารใหถ้ี่
ถ้วน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แครยีา ภู่พฒัน์ (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถยนต์โต
โยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  โดยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า นิว วอิอส ของผู้บรโิภคในเขต  กรุงเทพมหานครและสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546 : 212-213) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์เป็นสิง่ทีเ่สนอขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ โดยผลติภณัฑท์ีข่ายอาจจะเป็นสิง่ทีส่มัผสัไดห้รอืสมัผสัไม่ได ้ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นสนิคา้ หรอืบรกิาร 
ความคดิ สถานที ่ซึง่ก่อใหเ้กดิคุณค่าแก่ลกูคา้ ในการทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑน์ัน้ไปครอบครองเป็นของตนเอง 

2.2 ด้านราคา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และขัน้ตอน
พฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิารโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการ
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ในการสรา้งความมัน่คงทัง้แก่ตนเองและครอบครวั อกีทัง้ยงัมรีายไดท้ีค่่อนขา้งจ ากดั ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดด้ าน
ราคาจงึเป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญัในการน ามาพจิารณาประกอบในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติต ิจนัทรานิเวศน์ (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่า
ซือ้รถยนตม์อืสองกบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด
ด้านราคา มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองกบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บรกิาร  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทยใน
ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลและขัน้ตอนการประเมินทางเลือก โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั เนื่องจาก
ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในช่วงวยัท างาน มคีวามเร่งรบีในการท างานและท ากจิกรรมต่าง ๆ ดงันัน้ช่องทางการจดั
จ าหน่ายทีส่ะดวกและรวดเรว็ สามารถทีจ่ะตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างมาก เช่น สามารถช าระค่างวดผ่าน Application 
บนมอืถอื หรอืช าระผ่าน 7-11 เคารเ์ตอรเ์ซอรว์สิโดยไม่เสยีค่าธรรมเนียม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุกฤษ อุทยัวฒันา 
(2557) ศกึษาเรื่องพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์มอืสองของลูกค้าเต้นท์รถพฒันสรณ์ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีโดย
พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกซือ้รถยนต์มอืสองของลกูคา้
เต้นทร์ถพฒันสรณ์ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และงานวจิยัของภาณุวฒัน์ ชุ่มชื่น 
(2555) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่นพรอีุส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่้อโต
โยตา้ รุ่นพรอีุส อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั 

2.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการคน้หา
ขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก และขัน้ตอนการตดัสนิใจ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึง่พบว่าสว่น
ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมกัเป็นสิง่กระตุน้หรอืดงึดูดความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร เนื่องจากเป็น
สิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารพบเหน็ไดง้่ายและเขา้กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจและอุปนิสยับุคคลในสงัคมไทย คอื ชอบสนิคา้ทีม่กีารลด
แลกแจกแถม หรอืมกีารจดัท าโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพราะส่งผลต่อความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิารที่ท าใหรู้ส้กึคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป 
ดงันัน้ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด จงึเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ  5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ
ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้โตโยต้า รุ่นพรอีุส อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า
และมทีศิทางเดยีวกนั และงานวจิยัของ คณาพจน์  ชยัรตัน์ (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สนิเชื่อรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของธนาคารทสิโกจ้ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้โดยพบว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
การส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของธนาคารทสิโก้จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตภาคใต ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

2.5 ด้านกระบวนการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ช้บรกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอน
การประเมนิทางเลอืก ขัน้ตอนการตดัสนิใจ ขัน้ตอนพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ทศิทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ ถา้มกีารจดัการเกีย่วกบักระบวนการทีด่จีะท าใหเ้กดิ
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ความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูใ้ชบ้รกิารในการไดร้บัการบรกิาร สง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร เขน่ ขัน้ตอนในการ
พจิารณาอนุมตัิสนิเชื่อมคีวามรวดเรว็และมรีะเบยีบการท างานที่ถูกต้อง เป็นต้น ดงันัน้ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นกระบวนการ จงึมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร  5 ธนาคาร
พาณิชยช์ัน้น าของไทย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย ์ สุวรรณพุ่ม (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อลูกคา้ในการ
เลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อและศกึษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่มผีลต่อลูกค้าในการเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อของธนาคาร
พฒันาวสิกากจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05 และงานวจิยัของ สุรสัดา มดีว้ง (2558) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั
ของธนาคาร ออมสนิ ส านักราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัของธนาคาร ออมสนิ ส านักราชด าเนิน เขต
พระนคร กรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

2.6 ดา้นบุคคลากร พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการ 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บรกิาร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากในการเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัความเขา้ใจและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อ
รถยนตจ์งึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัค าแนะน าจากพนกังานทีม่คีวามรูค้วามช านาญเกีย่วกบัสนิเชื่อเช่าซือ้และธุรกจิเช่าซือ้ ดงันัน้
บุคคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการใหค้ าปรกึษาดา้นสนิเชื่อเช่าซือ้และธุรกจิเช่าซือ้ ซึง่เป็นสิง่ที่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิ
ความน่าเชื่อถือและมัน่ใจในการเลือกใช้บริการ จึงเป็นปจัจยัที่องค์กรธุรกิจให้ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ใช้บรกิารเกดิความสนใจและมัน่ใจในการที่จะเขา้มาเลือกใช้บรกิาร ดงันัน้ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน
บุคคลากรบุคคลากร จึงมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ  5 ธนาคาร
พาณิชยช์ัน้น าของไทยซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติต ิจนัทรานิเวศน์ (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตม์อืสองกบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปจัจยั
ดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจดา้นวงเงนิสนิเชื่อทีต่อ้งการในระดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และงานวจิยัของศรุต อรุณสมสุข (2558) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้นิเชื่อเชา่ซือ้รถยนตธ์นาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โดยพบว่าปจัจยัดา้นบคุลากรทางการ
บรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารธนชาต โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าใน
ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทยในขัน้ตอนการประเมนิ
ทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสนิใจ ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั 
เนื่องจากลกัษณะทางกายภาพเป็นสิง่แรกๆที่ผู้ใชบ้รกิารสามารถพบเหน็ได้ง่ายทีสุ่ด และมอีทิธพิลทัง้ในแง่การดงึดูดให้
ผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารและความรูส้กึทีอ่ยากเขา้มาใชบ้รกิารอกีในครัง้ถดัไป เช่น เมื่อผูใ้ชบ้รกิารพบว่าธนาคารมป้ีาย
ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑข์องธนาคารอยู่ในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน อกีทัง้ยงัมกีารจดัพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารตามประเภทของ
สนิเชื่อ ท าใหส้ามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวก  กจ็ะท าใหเ้กดิการกระตุน้ความรูส้กึอยากทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร อกีทัง้ยงัสง่ผล
ให้เกดิความประทบัใจและอยากทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิาร ดงันัน้ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพจงึมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ ใช้บรกิาร 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าของไทย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัเฉลมิ เขตชยัคุปต์ (2559)  ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชส้นิเชื่อรถยนต์กบั
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ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปจัจัยลักษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสนิใจด้านวงเงนิสนิเชื่อที่ต้องการในระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และงานวจิยัของสวุณีา สรุยิประภากร(2551)  ศกึษาเรื่องทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถ
อีโคคาร์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าทศันคติด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิาร 5 ธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของไทย 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัประเดน็ต่อไปนี้ 

1. จากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตส์่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ระดบัอายุ 31-40 ปี มสีถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้ 25001-35000 
บาท ควรใหค้วามส าคญัต่อผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้เป็นหลกั เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกจิธนาคารพาณิชย ์และสรา้งโอกาสในเชงิขอ้
ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ 

2. จากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่ากลุ่มเป้าหมาย ทีม่กีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนตส์่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ดงันัน้ภาคธุรกจิธนาคารพาณิชยค์วรใหค้วามส าคญัในการสง่เสรมิการขาย ทัง้ในแง่ของการเพิม่ช่องทางในการให้
ความรูป้ระเภทผลติภณัฑต่์าง ๆหรอืการจดัท าเผยแพร่ขอ้มลู ใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถสบืค้นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจใหต้รงกบัความตอ้งการของตนเองมากทีสุ่ด อาทิ
เช่น การตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ภายในสาขาทีเ่ชื่อมต่อกบัมอืถอื โดยเมื่อผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารภายในสาขา สามารถทีจ่ะ
สแกน Barcode ในผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทแต่ละธนาคาร สามารถทีจ่ะแสดงขอ้มลูในตวัผลติภณัฑน์ัน้ ๆ ได ้เป็นตน้ 
  
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่จาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธตินินัธุ ์ ชาญโกศล 
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาแนะน าและขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้  

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.ล ่าสนั เลศิกูลประหยดั ที่
กรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถามแกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบูรณ์ ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ใน
ความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่าน ทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ตัง้แต่เริม่ต้นจนส าเรจ็
สมบรูณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู  
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