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The decision to provide automotive financing, Krungsri Auto in Bangkok 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค1์) เพื่อศึกษากลยุทธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออ
โต ้ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาความไวว้างใจในตรา
สินคา้ (Brand Trust)ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์กบักรุงศรี ออโต ้(บริษทั 
อยุธยา แคปปิคอล ออโต้ ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่ม
ตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการท่ีเคยจดัสินเช่ือยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ มีอายุ 31-40 ปี มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท (2) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้น
รวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและให้ความส าคญัด้านโฆษณามากท่ีสุด (3) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความไวว้างใจในตราสินคา้ ดา้นรวม พบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุดและให้ความส าคัญด้านความสามารถของตราสินค้ามากท่ีสุด (4) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความไวว้างใจในตราสินคา้ ดา้นรวม พบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดและให้ความส าคญัดา้นบริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มีรูปแบบท่ีตรงตาม
ความ ตอ้งการผูสู้งอายุท  าให้ท่านอยากใชบ้ริการมากท่ีสุด (5) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ 
กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการขายโดยพนักงานมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์กบักรุงศรี ออโต ้ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 (6) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ความไวว้างใจ (trust) ดา้นความเอ้ือเฟ้ือของ
ตราสินคา้ และ ดา้นความมีช่ือเสียงของตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือ ยาน
ยนตก์บักรุงศรี ออโต ้ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 

 
ค าส าคัญ : กลยทุธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, ความไวว้างใจในตราสินคา้  
     การตดัสินใจ, กรุงศรี ออโต ้
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) To study the integrated marketing communication 

strategy that affects the decision to select a auto loan with Krungsri Auto (Ayutthaya Capital Auto 

Lease Public Company Limited) 2) To study the Brand Trust that influences the decision to select 

a auto loan with Krungsri Auto (Ayutthaya Capital Auto Lease Public Company Limited) in 

Bangkok and perimeter. The sample group is 400 consumers who use the service that has 

previously held a Krungsri Auto loan in Bangkok. The study indicated that 1) Most of the 

respondents were 31-40 years old with a bachelor's degree. Being a company employee and 

having an average monthly income of 15,000 - 25,000 baht. 2) Most respondents give importance 

to integrated marketing communication factors. Overall, found that, Is at the highest level and is 

most important for advertising. 3) Most respondents have opinions on trust in the brand. Overall, 

found that, Is at the highest level and gives the most importance to brand capability. 4) Most 

respondents have opinions on brand trust. Overall, found that, Most of the respondents have the 

opinion about the credibility of the brand at the highest level and give importance to the Reverse 

Mortgage service which has the format that meets the needs of the elderly, which makes them 

want to use the service the most. (5) The result of the hypothesis test 1 shows that the integrated 

marketing communication strategy in sales by employees has a significant influence on the 

decision to choose auto loan with Krungsri Auto in Bangkok, with significant results. Statistics 

0.05 6) The result of the hypothesis test 2 shows that trust in brand generosity and brand 

reputation, influences the decision to make auto loans with Krungsri Auto in Bangkok. 

Differences were statistically significant at 0.05 

 

Keywords: integrated marketing communication strategy, brand trust, decision making, Krungsri 

Auto 
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บทน า 
 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัท่ีชีวิตจะต้องประสบกับการแข่งขนั เร่งรีบ ต้องใช้เวลาบนท้องถนนนานข้ึน 
เน่ืองจากการจราจรท่ีคบัคัง่ ประกอบกบัการคมนาคมขนส่งท่ียงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึนได ้ เพื่อแข่งขนักบัเวลาและสนองตอบความตอ้งการของตนเอง รถยนต์นบัว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่าจะ ดว้ยวตัถุประสงค์ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่ง การด าเนินธุรกิจ และอ่ืนๆ อีกหลายประการ อาจ
เรียกไดว้่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีมีความส าคญักบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัก็ว่าได ้การมีรถยนต์ใช้ใน
ปัจจุบนัถูกมองวา่เป็นการยก ฐานะทางสังคมในระดบัหน่ึง  
 ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัลง อนัเน่ืองจากปัญหาการปรับตวัสูงข้ึน ของราคา
นา้มนัขายปลีกในประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบ ต่อ
การอุปโภคบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยภาวะการอุปโภคบริโภคมีการชะลอตวั
ลง ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพราะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัลบในหลายๆดา้น สินเช่ือยาน
ยนต์จึงได้เขา้มามีบทบาทส าคญั และมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมากข้ึน
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562, น. 1) 
 โดยท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งนอ้ย 0.25% 
ท  าใหด้อกเบ้ียสินเช่ือเช่าซ้ืออาจจะขยบัข้ึนประมาณ 0.25% เช่นกนัแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้มาก
นัก ซ่ึงในปี2562เทรนด์ดอกเบ้ียนโยบายของแบงก์ชาติมีแนวโน้มจะขยบัข้ึน ในปี2561อัตรา
ดอกเบ้ียกูซ้ื้อรถยนต์ใหม่อยู่ท่ี 2.65% ดอกเบ้ียรถยนตมื์อสองอยู่ท่ี 3.75% ในปี2562อาจจะขยบัข้ึน
เล็กนอ้ยไม่กระทบลูกคา้อยา่งไรก็ตามตน้ทุนดอกเบ้ียค านวณมาจาก 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1.ตน้ทุนทาง
การเงิน (Cost of fund) เช่น ตน้ทุนเงินท่ีน ามาปล่อยกู้ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 2.ตน้ทุนการ
ด าเนินการ (Operations) เช่น การบริการลูกคา้ ตน้ทุนการแข่งขนั 3. ความเส่ียง (Risk) เช่น หน้ีเสีย 
(NPL) ใครบริหารหน้ีเสียไดต้  ่ายิง่ส่งผลดีให้ตน้ทุนต ่าลงดว้ย โดยท่ีกรุงศรี ออโต ้คาดวา่จะคุม NPL
ให้อยู ่2%(ปล่อยกู ้100 บาทมีคนเบ้ียว 2 บาท) จากปัจจุบนั NPL อยูท่ี่ 1.6% ปัจจุบนัฐานลูกคา้ของ
กรุงศรี ออโต ้อยูท่ี่ 1.5 ลา้นราย (Active) โดยแบ่งเป็นสินเช่ือรถใหม่ 43% และอ่ืนๆ 57% (สินเช่ือ
รถมือสอง รีไฟแนนซ์ รถแลกเงิน ฯลฯ) ปีหน้ากรุงศรี ออโต ้คาดว่าเศรษฐกิจไทย GDP จะอยู่ท่ี 
4.0% โตต ่ากวา่ปี 2561 ท่ีน่าจะจบประมาณ 4.3% ส่งผลใหย้อดขายรถยนตใ์หม่ของไทยปี 2562 อาจ
เติบโตไม่เท่าปีน้ี (ปีน้ียอดขายรถยนต์ใหม่โต 17%) ปี 2562 คาดวา่ยอดขายรถยนต์ใหม่จะโตแค่
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หลกัเดียว 4-5% เพราะวา่ปีน้ียอดขายรถยนตสู์งกวา่ 1 ลา้นคนั ปีหนา้มองวา่คนจะซ้ือรถใหม่นอ้ยลง 
ขณะเดียวกนัเม่ือเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวโตชะลอตวัอาจจะกระทบรายไดค้นทัว่ไป การแข่งขนั
สินเช่ือเช่าซ้ือปีหนา้ยงัแข่งขนัสูง ท าให้หลายบริษทัท่ีให้สินเช่ือเช่าซ้ือเตรียมตวัแข่งขนัในรถยนต์
กลุ่ม Eco Car ท่ีจะมีมากข้ึนในปีหนา้ รวมถึงลูกคา้กลุ่มบน กลุ่มมีรายไดสู้งท่ีมีก าลงัในการใชจ่้าย
ไม่วา่เศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร(brandinside.asia, 2562:ออนไลน์) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือ
ยานยนต์ กรุงศรี ออโตใ้นเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้
สนใจใช้บริการสินเช่ือยานยนต ์กรุงศรี ออโต ้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ 
และแผนการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของผูใ้ช้บริการสินเช่ือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
  (1)เพื่อศึกษากลยทุธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการ 
ตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์กบักรุงศรี ออโต ้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อ
ศึกษาความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust)ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนตก์บั
กรุงศรี ออโต ้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการท่ีเคยจดัสินเช่ือยานยนต ์กรุงศรี ออ 
โต้ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการความไวว้างใจในตราสินคา้  และการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต ์กรุง
ศรี ออโตใ้นเขตกรุงเทพมหานคร (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กนัยายน รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย  
 (1) ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ความไวว้างใจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้
ทราบกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกจดัสินเช่ือยานยนต ์กรุงศรี ออโตใ้นเขตกรุงเทพมหานคร  
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แนวคิดและทางทฤษฎ ี
1.  กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing  

Communication)  คอทเลอร์ (Kotler, 2006)โดยให้ค  าจ  ากดัความวา่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การนั้นเป็นการวางแผนการส่ือสารการตลาดเพื่อการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มของผูบ้ริโภค 
เพื่อเขา้ใจในตราสินคา้หรือแบรนดน์ั้นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริโภคโดย
วิธีท่ีใช้ในการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการเช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการ
ประชาสัมพนัธ์และแนะน าการส่ือสารแบบต่างๆ เป็นตน้ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 รูปแบบกลยุทธ์ ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การขาย โดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวประชาสัมพนัธ์และการตลาด
ทางตรง 

2. ความไวว้างใจ  Lassoued & Hobbs (2015) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ความไวว้างใจเป็น 
อีกปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมายเกิดความกงัวลใจเม่ือตอ้งตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ออนลน และจะส่งผลให้ความตั้งใจซ้ือสินดใ้นช่องทางน้ีลดลง ซ่ึงความไวว้างใจในตราสิ
นคมีความสัมพนัธ์กับความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคในตราสินค้าท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย 
นอกจากน้ีความเช่ือมัน่ในด้านคุณลกัษณะแสดงให้เห็นว่าจะน าไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคท้ั้งน้ี
แนวโนม้ความไวว้างใจในตราสินคจ้ะข้ึนอยูก่บับริบทต่างๆ ดงัน้ี 1. ความสามารถของตราสินคา้ 
(Brand Competence) 2. ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ (Brand Credibility) 3. ความเอ้ือเฟ้ือของตรา
สินคา้ (Brand Benevolence) 4. ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ (Brand Reputation) 

3. การตดัสินใจซ้ือ (Kotler & Keller, 2006, p. 181) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่กระบวนการ 
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน โดยเร่ิมจาก
เหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการซ้ือสินคา้จริงๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ ซ่ึงสรุป ขั้นตอนท่ี
ส าคญัไดด้งัน้ีคือ 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 2. การคน้หา
ขอ้มูล (Information Search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. ขั้นตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ (Purchase Decision) 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior)  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจ เ ลือกใช้บ ริการและความภัก ดี ต่อตราสินค้าของโรงพยาบาล เอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการ
บริการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ และดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพนัธ์
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กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 และยงัมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 การศึกษาพบว่าปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ดา้นความเห็นอกเห็นใจ และพบวา่ปัจจยัคุณภาพ
บริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการท่ีมีผลต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

จุรีพร  ทองทะวยั  (2555) ท าการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการยอมรับของผูว้า่จา้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs): กรณีผูใ้ห้บริการดา้นการ
พฒันาระบบงาน (Application Development Outsourcing)  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพ
การใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานของผูว้า่จา้ง
กลุ่ม SMEs ในภาพรวมคือ ความไวว้างใจ ในช่วงอายุ 21-30 ปี มิติท่ีส่งผลคือความไวว้างใจของผู ้
วา่จา้งต่อผูใ้หบ้ริการ ส่วนคนท่ีมีอาย ุ31-40 ปี จะยอมรับการใชบ้ริการจากภายนอกโดยค านึงถึงการ
ตอบสนองต่อลูกคา้และการประกนัคุณภาพการให้บริการของผูรั้บจา้ง สาหรับผูว้า่จา้งท่ีมีอายุ 41 ปี
ข้ึนไป การตดัสินใจยอมรับจะข้ึนอยู่กบัการศึกษาและความไวว้างใจของผูว้่าจา้งต่อผูใ้ห้บริการ 
ส าหรับผลการวเิคราะห์ตามประเภทขององคก์ารนั้น  
 พิศุทธ์ิ อุปถมัภ์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความไวว้างใจและลกัษณะ
ธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา 
พบวา่ ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือสังคมออนไลน์ดา้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและดา้น
การบอกต่อส่งผลต่อความความตั้งใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .05  
 พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลย ี
ความไวว้างใจ การเน้นราคาประหยดั และความแปลกใหม่ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การเน้น
ราคาประหยดัส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความไวว้างใจ ดา้นคุณภาพของสารสนเทศการยอมรับ
เทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และความแปลกใหม่ ตามล าดบัโดยท่ีการยอมรับ
เทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์และความไวว้างใจ ดา้นการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวัไม่ส่งผล
ต่อความตั้งใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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วเหมสุดา สันติมิตร (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่าพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ซ้ือยี่ห้อ 
Kawasaki กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 ในรายดา้นพบวา่ มีระดบั
มากใน 3 ดา้น โดยสูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขายรองลงมาดา้นประชาสัมพนัธ์ และด้าน
การตลาดทางตรง และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง จ านวน 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการขาย
โดยพนกังานและ ดา้นการโฆษณา ตามล าดบั และสามารถก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร การตลาด 
(5’s) ประกอบดว้ย Sales promotion, Sponsorship, Showroom, Sales man และ Social media 

ปณัชชา ปนัดดาภรณ์ และ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2559) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ ของตราสินคา้ไอศกรีมแท่งแม็กนัม่ พบว่า การ
ส่ือสารการตลาดโดยการสร้างการจดจ าให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บสาร คือเน้ือหาท่ีสอดแทรกอยู่ในการ
ส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณาโทรทศัน์การถ่ายภาพแฟชัน่ใน นิตยสาร การสร้างกิจกรรมให้
เกิดข้ึนเพื่อสร้างการจดจ าให้กบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย การจดัตั้งตูไ้อศครีมของไอศครีมแม็กนัม่ตาม
ร้านคา้สะดวกซ้ือโดยเฉพาะเพื่อสร้างความโดดเด่นจากคู่แข่งและในส่วนของส่ือออฟไลน์ (Offline) 
เป็นการตอกย  ้าเพื่อส่งเสิรมภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือใหก้บัตราสินคา้ โดยการส่ือสารออฟไลน์
น้ีเป็นการส่ือสารออกไปในวงกวา้ง หรือเป็น Mass Media ท าให้คนส่วนใหญ่ท่ีรับส่ือนั้นรับรู้ถึง
คุณค่าของตราสินคา้ไอศครีมแท่งแมก็นัม่ได ้ 
  สุณิสา ตรงจิตร (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบวา่ปัจจยัมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจยัประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์และการน าเสนอสินคา้ , ปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product), ปัจจยัความภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyalty), ปัจจยัด้านความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์และราคา, ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและการให้ขอ้มูลข่าวสาร 
โปรโมชัน่, ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัและการใหบ้ริการส่วนบุคคล, ปัจจยัการรับรู้ถึงแบ
รนด ์(Brand Awareness) และปัจจยัดา้นสิทธิประโยชน์ของสินคา้และการต่อรองราคาตามล าดบั  

ชญานนท ์ใชส้ง่า (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความไวว้างใจในตราสินคา้ และชุมชนออนไลน์
ของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า แบรนด์เนมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัความไวว้างใจในตราสินคา้ดา้นความน่าเช่ือถือของ
ตราสินคา้ ความไวว้างใจในตราสินคา้ด้านความเอ้ือเฟ้ือของตราสินคา้ ปัจจยัชุมชนตราสินคา้
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ออนไลน์ด้าน  ความสัมพนัธ์ของผู ้บริโภคกับผลิภัณฑ์และชุมชนตราสินค้าออนไลน์ด้าน
ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภค กบัองค์กร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคมของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ฉตัรราณี หนูจนัทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้
ภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เกษตร แปรรูปในเขตจงัหวดันนทบุรี พบวา่ การส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ อนัประกอบไปด้วย ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการโฆษณา ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นการประชาสัมพนัธ์และดา้น การขายโดยใชพ้นกังานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้เกษตรแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั นนทบุรี และการรับรู้ภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้เกษตรแปรรูปของผูบ้ริโภคใน จงัหวดันนทบุรี โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นองคก์รและดา้นพนกังาน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เกษตรแปร
รูปของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ในขณะท่ีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ ดา้นการบริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ สินคา้เกษตรแปรรูปของผูบ้ริโภคใน
เขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พิศุทธ์ิ อุปถมัภ ์(2557) ศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ พบวา่ ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ดา้น ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05  
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
 
 

  การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 การโฆษณา (Advertising) 

 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 การขายโดยพนกังานขาย  (Personal 

selling) 

  การใชข้่าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity 

and Public Relations) 

 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 

 
การตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนตก์บั กรุงศรี ออโต ้
(บริษทั อยธุยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust) 
 ความสามารถของตราสินคา้ (Brand competence)  

 ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ (Brand credibility) 

 ความเอ้ือเฟ้ือของตราสินคา้ (Brand Benevolence) 

 ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ (Brand reputation) 
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สมมติฐานในการศึกษา 
 1. กลยทุธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ 
การตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยธุยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั 
มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ความไวว้างใจ (Trust) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือ 
ยานยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยธุยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย  
 ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการท่ีเคยจดัสินเช่ือยานยนต ์กรุงศรี ออโต้
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากจ านวนผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการท่ีเคยจดัสินเช่ือยานยนต ์กรุงศรี ออโต้
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนั้ นในการก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี โดย
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร จากสูตรของ คอแครน (Cochran, 
1977) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิง มีอาย ุ

31-40 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท ผูว้ิจ ัยมีความคิดเห็นว่าผูท่ี้ตัดสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะมีรายได้ในระดบัปานกลาง อีกทั้งระดบัการศึกษาและอาชีพนั้น
สามารถช าระค่างวดในแต่ละเดือนได ้เม่ือมีความพร้อมในการผอ่นช าระมาก ก็สามารถโปะไดต้าม
ความตอ้งการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าดา้น
รวม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการโฆษณามีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการตลาดโดยตรง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
น้อยท่ีสุดคือ ดา้นการขายโดยพนกังานอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าดา้นการโฆษณามี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เพราะกลยุทธ์การส่ือสารต่างๆ ลูกคา้นั้นไดรั้บรู้ และรู้จกัรผา่น
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การโฆษณา โดยท่ีบริษทันั้นโนม้นา้วให้ลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมให้คลอ้ยตามท าให้เกิดความรู้สึกดี
และสร้างความน่าเช่ือถือในตวัเอง ตามล าดบั 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลการเก่ียวกบัความไวว้างใจในตราสินคา้ พบว่า ความไวว้างใจในตรา
สินคา้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความสามารถของ
ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือของตรา
สินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ โดยพนกังาน อยู่
ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเป็นการสร้างความประทบัใจในตราสินคา้ จนเกิดเป็นความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจในความสามารถของตราสินคา้ท่ีแสดงออกมา ลูกค้าจึงในความสนใจใน
ความสามารถของตราสินคา้มาเป็นอนัดบัหน่ึง  

การวิเคราะห์ขอ้มูลการเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์กบั กรุงศรี ออโต ้
(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มีรูปแบบท่ีตรงตามความ ตอ้งการ
ผูสู้งอายุท  าให้ท่านอยากใช้บริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใน
อนาคตท่านมีแผนจะใชบ้ริการสินเช่ือยานยนต์กบั กรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้
ลีส จ ากดั มหาชน) ต่อเน่ือง  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือ หลงัการศึกษาขอ้มูลท่านจะ
ตดัสินใจใชบ้ริการยานยนตก์บั กรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน)
โดยพนกังาน อยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ลูกคา้ใช้หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจจากการ
ตอบสนอง หรือบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของตน  
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
มีอาชีพ พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าผูท่ี้
ตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์ กรุงศรี ออโตใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะมีรายไดใ้น
ระดบัปานกลาง อีกทั้งระดบัการศึกษาและอาชีพนั้นสามารถช าระค่างวดในแต่ละเดือนได้ เม่ือมี
ความพร้อมในการผ่อนช าระมาก ก็สามารถโปะไดต้ามความตอ้งการ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกใช้
บริการและความภกัดีต่อตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าด้านรวม 
พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการโฆษณามีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการตลาดโดยตรง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นการขายโดยพนกังานอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าดา้นการโฆษณามีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เพราะกลยุทธ์การส่ือสารต่างๆ ลูกคา้นั้นไดรั้บรู้ และรู้จกัรผ่านการ
โฆษณา โดยท่ีบริษทันั้นโนม้นา้วให้ลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมให้คลอ้ยตามท าให้เกิดความรู้สึกดีและ
สร้างความน่าเช่ือถือในตวัเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เหมสุดา สันติมิตร (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง
กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบ บูรณาการ (IMC) ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนต ์
บ๊ิกไบคใ์นเขตกรุงเทพ มหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือโดยสูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขายดา้นการ
โฆษณา   

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลการเก่ียวกบัความไวว้างใจในตราสินคา้ พบว่า ความไวว้างใจในตรา
สินคา้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความสามารถของ
ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือของตรา
สินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ โดยพนกังาน อยู่
ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเป็นการสร้างความประทบัใจในตราสินคา้ จนเกิดเป็นความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจในความสามารถของตราสินคา้ท่ีแสดงออกมา ลูกค้าจึงในความสนใจใน
ความสามารถของตราสินคา้มาเป็นอนัดบัหน่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานนท ์ใชส้ง่า (2559) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความไวว้างใจในตราสินค้า และชุมชนออนไลน์ของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋า แบรนด์เนมผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ความไวว้างใจในตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์กบั กรุงศรี ออโต ้
(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริการสินเช่ือแบบ Reverse Mortgage มีรูปแบบท่ีตรงตามความ ตอ้งการ
ผูสู้งอายุท  าให้ท่านอยากใช้บริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใน
อนาคตท่านมีแผนจะใชบ้ริการสินเช่ือยานยนต์กบั กรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้
ลีส จ ากดั มหาชน) ต่อเน่ือง  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือ หลงัการศึกษาขอ้มูลท่านจะ
ตดัสินใจใชบ้ริการยานยนตก์บั กรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน)
โดยพนกังาน อยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ลูกคา้ใช้หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจจากการ
ตอบสนอง หรือบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของตน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤดี ธรรมสุรัติ 
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(2554) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต กรุงเทพมหานครปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อ
การ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1 กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อ การตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้
ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์ดา้นการส่ือสาร 
ทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนต์กบักรุงศรี ออโต ้
(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาพรวม 
ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยพนกังาน ส่วนกลยุทธ์ดา้นการส่ือสาร ทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อ การตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือยานยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้
ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาพรวม  ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณาดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาดโดยตรงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าสาเหตุท่ีลูกคา้ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทันั้นพนกังานเป็นปัจจยั
ส าคญัเน่ืองจากพนักงานตอ้งมีการพูดคุย ให้ค  าแนะน าค าปรึกษาแก่ลูกคา้โดยตรง เม่ือลูกคา้เกิด
ความประทบัใจและสนใจในสินค้าแล้วจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะตดัสินใจใช้บริการ สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ฉตัรราณี หนูจนัทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการ
รับรู้ภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เกษตร แปรรูปในเขตจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั
พบว่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงานมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เกษตรแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั นนทบุรี 
 สมมติฐานท่ี 2  ความไวว้างใจ (trust) ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกจดั
สินเช่ือ ยานยนต์กับกรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต้ ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ ความไวว้างใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือ ยาน
ยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามภาพรวม  ไดแ้ก่ ดา้นความเอ้ือเฟ้ือของตราสินคา้  และดา้นความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ 
ส่วนความไวว้างใจท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกจดัสินเช่ือ ยานยนตก์บักรุงศรี ออโต ้(บริษทั 
อยุธยา แคปปิคอล ออโต ้ลีส จ ากดั มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาพรวม  ไดแ้ก่  
ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถของตราสินคา้และ ดา้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าความมีเช่ือเสียงของตราสินคา้นั้นเป็นตวับ่งบอกถึง
คุณภาพ ความน่าเช่ือถือ และความมัน่คงปลอดภยัของบริการ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชญปิ์ยา 
เพง็ผอ่ง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับ เทคโนโลยี ความไวว้างใจ การ
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เนน้ราคาประหยดั และความแปลกใหม่ท่ีส่งผลต่อ ความตั้งใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ของสายการ
บินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพ มหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความไวว้างใจ ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ
พิศุทธ์ิ อุปถมัภ ์(2557) ศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจ
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1 .  จากการศึกษาการตัด สินใจ เ ลือกจัด สิน เ ช่ือยานยนต์  ก รุงศ รี  ออโต้ใน เขต
กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคญักบัความหลากหลายของการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 2. ควรมีการพฒันาบุคลากรในการท างาน ทั้งการแต่งกาย การพูด บุคลิกภาพ
ต่างๆ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจของลูกค้า 3. ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือโปรโมท ตราสินคา้ มีการจดับูทตามแหล่งการคา้หรือศูนยร์าชกาล และมีการ
แจกส่ิงของรางวลัต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ลูกคา้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างข้ึนโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยงั
หน่วยงานอ่ืนๆ  เพื่อน าผลงานวิจยัไปศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมและพฒันาต่อไป 2. ควรเพิ่มท า
แบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใชว้ิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน 3. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลเชิงลึกมาใชใ้นการพฒันาต่อไป 
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