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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย  เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มาจากกลุ่มคนท่ีทาํงานในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่              

ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติพรรณนาได้แก่             

ค่าสถิติ t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตาม ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกัด (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัส่วนประสม

การตลาด และปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลร่วมกันต่อการทาํนายการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ี
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กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมการ

ขาย และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

Abstract  

The studies on Factors Affecting the Decision in Choosing Car Loans 

provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case Study of the 

Customers in Bangkok. The objectives of this study was to investigated the personal 

factors, the marking mix factors and the other environment factors that affect the 

decision to choose car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public 

Company Limited and aimed to construct an equation predicting the decision to 

choose car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public Company 

Limited from marketing mix factors and the other environment factors. To bring the 

study sample using random samples from the workers in Bangkok of 374 

questionnaires used as a tool to collected data. And data analysis with computer 

program finished with descriptive statistic describes the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistic using one-way 

analysis of variance Pearson’s product moment correlation and stepwise multiple 

regression analysis. To analyze the relationship of different variables and with .05 

significance level the results of this study are as follows:   

1. The personal factors which had affected to the customers in Bangkok to 

choose the car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public Company 

Limited with .05 significance level were sex, age, status, education level, 

occupations and revenue. 

2. The stepwise multiple regressions is indicated that both the marketing 

mix factors; products and promotion and the other environment factors; the brand 

royalty are the significant in .05 level which can predictor the decision to choosing 
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the car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited 

of the customers in Bangkok. 

1. บทนํา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ท่ีเร่ิมจาก

การก่อตั้งเป็นบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เกียรตินาคิน จาํกดั เม่ือปี พ.ศ.2514 และเติบโต

ข้ึนเป็นลาํดบั จนกระทัง่ไดรั้บการยกระดบัจากบริษทัเงินทุนเป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็ม

รูปแบบ (Commercial Bank) ในปี 2548 และใช้ช่ือใหม่ว่า “ธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน)” โดยปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ ไดแ้ก่ 

การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การซ้ือขายตัว๋แลกเงิน หรือตราสารเปล่ียนมือได ้ การ

ซ้ือขายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การรับอาวลัตัว๋เงิน การรับรองตัว๋เงิน การออก

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือการคํ้าประกนั และการประกอบธุรกิจเพื่อให้เช่าซ้ือและการ

ใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิง ฯลฯ  

 ในการประกอบธุรกิจสายธุรกิจธนาคารพาณิชย  ์ของธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) มีการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตใ์นรูปแบบของธุรกิจสินเช่ือ

เช่าซ้ือรายยอ่ย โดยใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ธนาคารให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภท

ไม่วา่จะเป็นรถใหม่และรถใช้แลว้ ดว้ยการอนุมติัท่ีรวดเร็วทนัใจ อตัราดอกเบ้ียและ

ระยะเวลาผอ่นชาํระท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ช่าซ้ือสามารถเลือกโปรแกรมการจ่ายเงินดาวน์

และระยะเวลาผอ่นชาํระได ้ 

 2. สินเช่ือส่วนบุคคล ธนาคารให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลเพื่อเป็นการเสริม

สภาพคล่องแก่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนต์ท่ีมีประวติัการผ่อนชาํระดี ผูกู้ส้ามารถรับเงินได้

อยา่งรวดเร็ว  

 3. สินเช่ือรถยนตเ์พื่อเงินสด ธนาคารให้สินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องกบัผูมี้

รถยนตท์ัว่ไป โดยลูกคา้สามารถนาํรถกลบัไปใชไ้ดต้ามปกติ  

 4. การประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคารจดัให้มีการประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้จาก

ลูกคา้ของธนาคาร โดยจดัท่ีศูนยป์ระมูลรถยนต ์(บางนา-ตราด ก.ม.8) และในสาขาทัว่

ประเทศ โดยธนาคารจดัเตรียมรถยนต์ท่ีจะเขา้ประมูลจาํนวนมากเพื่อให้เกิดความ
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หลากหลาย และบริการดา้นรถยนต ์เช่น บริการต่อภาษีรถยนตป์ระจาํปี บริการดา้น

การขออนุญาตเก่ียวกบัรถยนต ์ 

 5. บริการดา้นประกนัภยั ซ่ึงมีทั้งการประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ ประกนัภยั

รถยนตทุ์กประเภท และประกนัชีวติในรูปแบบการคุม้ครองสินเช่ือรถยนต ์อีกทั้งยงัมี

แผนท่ีจะขยายผลิตภณัฑ์ด้านประกันภยัเพิ่มข้ึน เช่น ประกันอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ประกนัคุม้ครองสินเช่ือบุคคล เป็นตน้ 

1.1 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสม

การตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบั

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของคนทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

1.2.1 ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ

จาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยั

ธรรมาธิราช, 2548, หนา้ 263-264) ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ 

ไดแ้ก่ การตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์และการพยากรณ์ 

เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็นตน้ การตดัสินใจ

โดยการพรรณนา เป็นการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน การตดัสินใจ ดงันั้น

ผูว้ิจยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดาํเนินการตดัสินใจได ้ บางคร้ังเรียก การ

ตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจทางวิทยาศาสตร์ และการตดัสินใจโดยกาํหนดความ 

เป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงวา่แนวทางการตดัสินใจ ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไรจึงจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ ส่วนทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตาม

บุคคลท่ีตดัสินใจ ไดแ้ก่ การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะ

ทาํให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใชธุ้รกิจขนาดยอ่ม

ท่ีมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ และเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลได้
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ดีกวา่ และการตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียดึทีมงาน และคณะกรรมการเป็น

ผูร่้วม ตดัสินใจเป็นการมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการ

ความร่วมมือผูบ้ริหาร จึงควรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ดงันั้นการกระจาย

อาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จึงจาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคต 

 วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546) ได้กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

สามารถแบ่งไดเ้ป็นลาํดบัขั้นตอนต่างๆ ตามลาํดบัโดยเร่ิมจากการระบุปัญหา การระบุ

เกณฑท่ี์จะใชต้ดัสินใจ การกาํหนดนํ้าหนกัใหก้บัเกณฑ์เหล่านั้น การกาํหนดทางเลือก 

การวิเคราะห์ทางเลือก การเลือกทางเลือก การดาํเนินการตามทางเลือก และการ

ประเมินผลการตดัสินใจ 

 สําหรับการตดัสินใจในท่ีน้ี หมายถึง การท่ีลูกคา้ของธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของ

ธนาคาร 

1.2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งการประโยชน์อะไรจากสินคา้และบริการ สามารถศึกษาได้

จากตวัแบบของความตอ้งการของมนุษย ์และตวักระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ท่ี

ตอ้งการ การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมีการ

เร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้(Stimulus) ในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเปรียบเสมือน

กล่องดาํ (Buyer’s black box) หรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะต่างๆ แลว้จะมีการตอบสนองออกมา (Buyer’s response)  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในท่ีน้ี หมายถึง บทบาทของลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ ซ่ึงลูกคา้ตอ้งการประโยชน์อะไรจากสินคา้และ

บริการสินเช่ือรถยนตข์องธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

1.2.3 ทฤษฎีประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

(Philip Kotler. 2003: 92) ไดอ้ธิบายวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้ง

ใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์
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ราคา สถานท่ีหรือการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงท่ีนาํเสนอทาง

กายภาพและรูปแบบการให้บริการ และกระบวนการ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจยัด้าน

บุคคล ส่ิงท่ีนาํเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ และกระบวนการ ลว้นแต่

เป็นปัจจยัท่ีสอดแทรกอยู่ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีหรือการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะ

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพียง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือการ

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เท่านั้น 

               1.2.4  สินเช่ือรถยนต์ 

สินเช่ือรถยนต ์ หมายถึง สินเช่ือท่ีให้แก่บุคคลทัว่ไปเพื่อจดัหารถยนตม์าใช้

ประโยชน์เพื่อการส่วนบุคคล การพาณิชย ์และการสาธารณะ สินเช่ือรถยนต์เป็น

สินเช่ือประเภทหน่ึงท่ีสถาบนัการเงินให้แก่บุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูป้ระกอบการ เพื่อ

วตัถุประสงคก์ารคมนาคมขนส่งเชิงพาณิชย ์และการรับจา้งสาธารณะ และผูบ้ริโภค 

เพื่อวตัถุประสงคก์ารเป็นเจา้ของส่วนบุคคล โดยใชเ้พื่อการคมนาคมในชีวติประจาํวนั 

ในการกู้ยืมโดยทัว่ไป องค์ประกอบพื้นฐานของสินเช่ือ คือ เงินดาวน์ เงินตน้ 

ระยะเวลากูย้มื ดอกเบ้ีย และค่างวดผอ่นชาํระรายเดือน  

กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ จะพิจารณาจาก

ปัจจยัต่างๆ หลากหลายกนั สําหรับการศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

รถ ย น ต์กับ ธ นา ค า ร เ กี ย ร ติ น า คิ นจํา กัด  (ม หา ช น)  ข อ ง ลู ก ค้า ใ น เ ข ตพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี จะเน้นศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงไดด้งักรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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1.3 สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร   

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือการ

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การให้บริการหลงัการขาย 

ภาพลักษณ์ในตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

เพศ  / อาย ุ/ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา / อาชีพ 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา 

ด้านสถานท่ีหรือการจดัจําหนา่ย 

ด้านการสง่เสริมการขาย 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กบัธนาคาร 

เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ  

การให้บริการหลงัการขาย 

ภาพลกัษณ์ในตราสินค้า 

ความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
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เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

1.5 ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวิจยัน้ี ศึกษากลุ่มลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 

จาํนวน 400 คน ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อทาํการวิจยัทั้งส้ิน 

3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนมกราคม 2555  

2. วธีิการศึกษาวจัิย 

2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ือง ความต้องการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ กรณีศึกษา: ธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ของคนทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาความตอ้งการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ กรณีศึกษา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 6 ขอ้ ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน ทั้งหมด 20 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

สถานท่ีหรือการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) และดา้นการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) จาํนวนดา้นละ 5 ขอ้   

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3 

ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวมคาํถามทั้งหมด 15 ข้อ ได้แก่ การให้บริการหลังการขาย 

ภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้  
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือสินเช่ือรถยนต ์

กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 ขอ้  

ทั้งน้ี แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นมาตรอตัราส่วน (Ratio 

Scale) ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเรียงลาํดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตรตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  

2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใช้สินเช่ือ จากนั้นนาํมากาํหนดกรอบแนวความคิดท่ีใชในการวิจยั

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาทาํการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ และ

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงน้ีไปให้กลุ่มลูกคา้ 

โดยคดัเลือกตวัแทนจากกลุ่มลูกคา้ จาํนวน 15 คน เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา และนาํมาหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบแบบสอบถามให้สามารถวดัไดต้รงตามท่ีเกณฑ์กาํหนด ครอบคลุมส่ิงท่ี

ตอ้งการวดั โดยการพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้ จากนั้นผูว้ิจยันาํผลไปคาํนวณตาม

สูตรของลอร์ชี (Lawshe, 1975, p.563-575) และเปรียบเทียบผลท่ีได้กบัตารางท่ี

กาํหนดของลอร์ชี โดยอตัราส่วนความเท่ียงตรงของเน้ือหาตํ่าสุดตอ้งมีค่าเท่ากบั 0.49 

สําหรับผูป้ระเมิน 15 คน สําหรับข้อคาํถามท่ีมีค่าตํ่ากว่า 0.49 จะถูกตดัออกไป 

(รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซ่ึงไม่พบว่ามีขอ้คาํถามขอ้ใดถูกตดัออกไป ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามท่ีผา่นการหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้มาหา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการวดัความคงท่ีภายใน (Internal Consistency) โดย

ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha (α)) เพื่อประเมินคุณภาพของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัวา่แต่ละขอ้คาํถามมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ (รัตนา ศิริพานิช, 

2533 น. 182-185) โดยจะไดจ้าํนวนขอ้คาํถามและค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัและรายดา้นท่ีจะนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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3.  ผลการศึกษาวจัิยและอภิปรายผล 

 3.1 ผลการศึกษาวจัิย 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับ

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” โดย

ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 คน ท่ีใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคินจํากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีแจก

แบบสอบถาม ซ่ึงไดรั้บตอบกลบัเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 374 ฉบบั คิด

เป็นร้อยละ 93.5 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยผลการศึกษามี ดงัน้ี 

การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่า T-test หรือ F-test ทีร่ะดับนัยสําคัญ .05 

จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  

เพศ อายุ สถนภาพ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงว่า

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

รถ ย น ต์กับ ธ นา ค า ร เ กี ย ร ติ น า คิ นจํา กัด  (ม หา ช น)  ข อ ง ลู ก ค้า ใ น เ ข ตพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานคร                     

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้านอื่นๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และมีผลร่วมกนัต่อการทํานายการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกยีรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ของลูกค้า ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาวิจยั พบว่า มีปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig 

.030) และการส่งเสริมการขาย (Sig .000) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคินจาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี
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กรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Sig .000) มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็นสมการ

ทาํนายการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด 

(มหาชน) ในรูปของคะแนนดิบ ได ้ดงัน้ี  

การตดัสินใจ = 0.899 + 0.108 (ผลิตภณัฑ์) + 0.252 (การส่งเสริมการขาย) + 

0.432 (ความภกัดีต่อสินคา้) 

3.2 อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั คือ  รูปแบบ ประเภทของสินเช่ือ ซ่ึงธนาคาร

ควรพฒันาให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเงินในขณะนั้น 

ควรเพิ่มเติมสิทธิพิเศษในสินเช่ือท่ีลูกคา้ควรจะไดรั้บ เช่น การสามารถใชสิ้ทธิในการ

เข้ารับบริการธุรกรรมอ่ืนของธนาคาร หรือการใช้บริการในสถานบันเทิงหรือ

ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ควรระบุคุณสมบติัของผูรั้บบริการสินเช่ือเป็นลายลกัษณ์

อกัษรท่ีชดัเจน เช่น สถานะทางการเงินยอ้นหลงัของลูกคา้ภายในระยะเวลา  6  เดือน  

อายุของผูข้อใช้บริการสินเช่ือ สถานภาพ ภาระหน้ีสินอ่ืน เป็นต้น จดัทาํเอกสาร

อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนการขอสินเช่ืออยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน  รวมถึงมีเอกสาร

ช้ีแจงการใช้บริการสินเช่ือด้วย และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกค้าในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย คือ  การท่ีธนาคารไม่บังคับให้

ผูรั้บบริการทาํประกันคุ้มครองเงินกู้ ความรวดเร็วในการดําเนินการด้านสินเช่ือ

รถยนต ์ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกบัธนาคาร และส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ี

จดัให้ผูรั้บบริการทราบ การส่งเสริมการขายนบัวา่เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีสําคญัท่ี

จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจและเลือกตดัสินใจท่ีจะใช้บริการกับธนาคาร 

ดงันั้นธนาคารจึงสมควรกาํหนดปัจจยัการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดให้เป็น

นโยบายหลกัท่ีสาํคญั  



274 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ความ

เช่ือวา่การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งท่ีสุด การ

ตดัสินใจใชสิ้นเช่ือรถยนต์กบัธนาคารอีกในคร้ังถดัไป และการแนะนาํให้ผูอ่ื้นมาใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจาํเป็นตอ้งกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินกลยุทธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ มีกลวิธีท่ีจะช่วยสร้างความ

ตระหนกัในผูรั้บบริการวา่การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารเป็นการตดัสินใจ

ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และเกิดความมัน่ใจท่ีจะแนะนาํใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการกบัธนาคาร 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ผูว้ิจยัเห็นว่า เป็นปัจจยัท่ีสมควร

นาํไปศึกษาวจิยัในเชิงลึกต่อไป ทั้งน้ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการพฒันา

วธีิการเพื่อสร้างความผกูพนั ความภกัดีต่อการใชบ้ริการของธนาคาร อนัเป็นการอาศยั

ปัจจยัดา้นลูกคา้เพื่อสร้างฐานความมัน่คงของธนาคารต่อไป 

4. สรุป 

                 จากการศึกษา พบว่า มีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

รถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิมลรัตน์ รัตนเจริญ

ไพศาล (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ดา้นสินเช่ือของธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ท่ี

พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้าน

สินเช่ือของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

แตกต่างกนั  และผลการวิจยัของเอกรัฐ วงศว์ีระกุล (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยั

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ ของคนทางานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั

ธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน และชัชวิน พิชญกุล (2551) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง 
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พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 

300 คน โดยผลการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

โดยทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างกบั

วงเงินท่ียื่นกู้ พบว่า ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จาํแนกตามวงเงินท่ียื่นกู ้ ทั้งหมดรวม 10  

ปัจจยัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย

ต่อเดือน ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ วงเงินผอ่นต่องวด 

ค่าธรรมเนียมในการกู ้และวธีิในการชาํระเงินคืน วราภรณ์ ไทยธรรมยานนท ์(2549) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลประกอบด้วย อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

มีปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig .030) และการส่งเสริมการ

ขาย (Sig .000) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัอ่ืนๆ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Sig .000) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ในรูปของคะแนนดิบ ได ้ดงัน้ี  

การตดัสินใจ = 0.899 + 0.108 (ผลิตภณัฑ์) + 0.252 (การส่งเสริมการขาย) + 

0.432 (ความภกัดีต่อสินคา้) 

ผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัยพงศ์ ยอแสงรัตน์ (2549) ซ่ึง

ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการของลูกคา้สินเช่ือธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาธุรกิจท่องเท่ียวศูนยธุ์รกิจภูเก็ต ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัยมีผลต่อความต้องการมาก 

นพรัตน์ ศศิฉาย (2548) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
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สินเช่ือธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในสํานกังานเขตเชียงใหม่ 2 จาก

กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลืกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ คือ  อตัรา

ดอกเบ้ีย (ดา้นราคา) รองลงมา คือ วงเงินกูย้ืม ระยะเวลาในการชาํระคืน (ดา้นราคา) 

การบริการของพนกังานสินเช่ือ (ดา้นการส่งเสริมการขาย) ค่าธรรมเนียมและการใช้

จ่ายในการดาํเนินการ (ดา้นราคา) ขั้นตอนในการขอกู้จนกระทัง่การอนุมติั (ด้าน

ผลิตภณัฑ์) วราภรณ์ ไทยธรรมยานนท ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือส่วนบุคคลประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดรั้บจากธนาคารเอเชีย 

จาํกดั (มหาชน) วงเงินท่ีมีการยืน่กูข้องลูกคา้ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระคืนของลูกคา้ 

(ดา้นราคา) ประวติัการใช้บริการ (ดา้นผลิตภณัฑ์) อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดรั้บจาก

ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ดา้นราคา) ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคาร

เอเชีย จาํกดั(มหาชน) (ด้านภาพลกัษณ์สินคา้) เง่ือนไขในการยื่นเร่ืองขอกูย้ืมต่อ

ธนาคารเอเชีย จาํกดั(มหาชน) (ดา้นผลิตภณัฑ์) การไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัในการกูย้ืม 

และการให้บริการของพนกังานธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย)  

4.1 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังถัดไป 

            1.การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร คร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติ ความพึงพอใจ ของลูกคา้ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั 

(มหาชน)  

            2.ศึกษาความแตกต่างของการให้บริการดา้นสินเช่ือของธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆ  
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