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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนต

กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย                 

ดานประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และคุณภาพของการใหบริการที่มี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)                 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนต         

กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน และประชากร                  

ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพและอายุตางกัน ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

รถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สวนปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และปจจัยคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

และสุดทายดานการเขาใจและรูจักลูกคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; บริการสินเชื่อรถยนต; ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
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Abstract 
The purpose of this research is (1)  To study the process of choosing a car loan 

service with Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited for the population of Bangkok 
(2) To study the process of choosing a car loan service with Kiatnakin Phatra Bank Public 
Company Limited classified by demographic factors (3) To study factors of marketing mix 
and service quality affecting the decision-making process for car loan service with Kiatnakin 
Phatra Bank Public Company Limited. The sample group used in this research is Bangkok 
population of 400 people using questionnaires as a tool for data collection. The statistics 
used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.                        
The hypothesis was tested by t-test, one-way ANOVA, if difference were found, they were 
compared individually by means of LSD and using multiple regression statistics. The 
hypothesis test results showed that the population of Bangkok had sex Different levels of 
education, occupation and income This affects the process of choosing a car loan service 
with Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited for different residents of Bangkok. And 
population in Bangkok with different status and age It does not affect the decision-making 
process to use the auto loan service with Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 
for the population of Bangkok. As for the marketing mix factor Product aspect And service 
quality factors in terms of service concreteity And finally, understanding and knowing 
customers This affects the process of deciding to use car loan service with Kiatnakin Phatra 
Bank Public Company Limited for the population of Bangkok. 

 
Keyword: Decision-making; Choosing a car loan service; Kiatnakin Phatra Bank Public  

   Company Limited.   
 
บทนํา 

ในปจจุบันรถยนตเปนสินทรัพยที่มีความสําคัญ และมีบทบาทอยางหนึ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยเปนอยางมาก มนุษยมีความตองการใชรถยนตทั้ งเพื่อความสะดวกสบายในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การทํางานและรวมถึงการประกอบธุรกิจ ซึ่งรถยนตสวนบุคคลเปนการชวยอํานวยความ
สะดวกสบายในการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็ว รถยนตนอกจากจะมีบทบาทหลักใน               
การเปนพาหนะอํานวยความสะดวกแกมนุษยแลว รถยนตยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจ               
ของประเทศเติบโตขึ้นดวย นอกจากนี้รถยนตสวนบุคคลยังเปนตัวบงบอกฐานะของผูเปนเจาของอีกดวย 
กลาวไดวา รถยนตเปนพาหนะที่ยังคงเปนที่ตองการและมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของคนไทย 
รถยนตกลายเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษยโดยทั่วไปก็วาได ไมวาจะเปนการใชงานในดาน
ประโยชนสวนตัว ดานธุรกิจ ดานการทองเที่ยว ระบบขนสง เปนตน  

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชย                    
เต็มรูปแบบ มีวิสัยทัศนในการนําทรัพยากรทางการเงินสูลูกคาอยางถูกตองและเพียงพอ มุงเนนความ
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เชี่ยวชาญในการใหบริการ สนับสนุนความเปนเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดําเนินการ เพื่อประโยชนสูงสุด                 
ตอลูกคาดวยบริการที่เหนือความคาดหมายและไมอาจหาไดจากแหลงอื่น ๆ โดยปจจุบันมีสาขาธนาคาร                      
รวมทั้งส้ิน จํานวน 65 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งสาขาในหางเปด 7 วัน สาขานอกหาง
เปด 5 วัน 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยการศึกษานี้จะทําใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร และปจจัยตาง ๆ สวนประสมทางการตลาดและ
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเปน
ประโยชนแกธุรกิจที่ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ โดยสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาไปวิเคราะห วางแผน ตลอดจนปรับปรุงนโยบาย และกําหนดแนวทางในการใหบริการสินเช่ือ                     
เชาซื้อรถยนต ใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 
วัตถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาและรายไดเฉล่ียตอเดือน ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานคุณภาพของการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานการ
ตอบสนองลูกคา ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานการเขาใจและรูจักลูกคา 

2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการแสวงหา
ขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตดัสินใจซื้อ และดานพฤตกิรรมหลังการซือ้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร บุคคลทั่วไปและผูที่ใช
บริการสินรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  

2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร โดยมุงวิจัย 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูปญหา                        
ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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ประโยชนที่คาดจะไดรับ 
1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณภาพของการบริการที่มีผล               
ตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการตดัสินใจแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฏีดานประชากรศาสตร 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550) ขอมูลดานประชากรศาสตรสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอ
การกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ประกอบดวย เพศ (Sex) ผูหญิง
กับผูชายมีแนวโนมพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในรานสะดวกซื้อที่แตกตางกัน 

(จิตราพร ลดาดก, 2559) ประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ 
รายได สถานภาพ ซึ่งลักษณะเหลาน้ีมีความแตกตางกันไปตามแตละบุคคล ทําใหความตองที่จะไดรับ
การบริการหรือการพฤติกรรม แตกตางกันออกไป ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ 
เพ่ือใชสรางใหเกิดพฤติกรรมความตองการใหตรงตามกลุมผูบริโภค 

(เสาวลักษณ สมานพิทักษวงศ, 2560) สรุปแนวคิด ทฤษฏีทางดานประชากรศาสตรไววา
ชองทางในการทําธุรกิจน้ันขึ้นอยูกับปจจัยทางดานประชากรศาสตรเปนสวนใหญนักการตลาดตอง
ติดตามสนใจในแนวโนมของประชากรอยูตลอดเวลา เพ่ือทีจ่ะตรวจสอบวาการลงทุนในขณะน้ันคุมคา
ทางดานธุรกิจหรือไม และยังตองอาศัยตัวแปรอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของ เชน อํานาจการซื้อของ 
ประชากรเหลาน้ัน ซึ่งสามารถจําแนกหลักทางดานประชากรศาสตรไดโดยใชเกณฑ เชน เพศ อายุ 
รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ เปนตน  
 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนผสมทางการตลาด ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน 
2546) กลาวไวดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงสนองตอบความจําเปนและความตองการของผูซ้ือได ดังเชน 
คอมพิวเตอรเปนผลิตภัณฑที่สามารถสนองความตองการทั้งดานการทํางาน การศึกษาและความบันเทิงใน
เครื่องเดียวกัน เปนตน 

2. ราคา (Price) เปน ส่ิงกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูป เงินตรา 
ผูประกอบการจะตองกําหนดราคาใหเหมาะสม โดยการพิจารณาทั้งลักษณะการแขงขันภายในตลาดและ
ปฏิกิริยาของลูกคา 
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  3. การจัดจําหนาย (Place) เปนการนําผลิตภัณฑไปสูตลาดเปาหมายและในสถานที่ที่ตองการ                   
จึงตองมีการพิจารณาถึง เวลา สถานที่ และบริการควรจะถูกนําไปเสนอขาย  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการแจง การบอกสรางความเขาใจ และรับรูที่มีตอ
สินคาแกลูกคาอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริม
การขายกระตุนการซื้อของผูบริโภค และการประชาสัมพันธ 
  (Kotler, 2002) กลาวถึง เครื่องมือทางการตลาด 4 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจําหนาย (Place or Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เรียกส้ัน ๆ                      
วา 4Ps ในขั้นนี้จะเกี่ยวของกับการพัฒนากลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง โปรแกรมของ
บริษัทในการเลือกตลาดเปาหมายเฉพาะอยางและสนองความพึงพอใจของผูบริโภคที่เปนเปาหมายนั้นโดย
การใชสวนประสมการตลาด 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  

วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2553) ไดกลาววา บริการ หมายถึง ส่ิงที่ไมมีตัวตน จับตองไมได และเปน
ส่ิงที่ไมถาวร เปนส่ิงที่เส่ือมสลายไปอยางรวดเร็ว บริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผูใหบริการ โดยสงมอบ
การบริการนั้นไปยังผูรับบริการหรือลูกคาเพื่อใชบริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันที                        
ที่มีการใหบริการ  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา การบริการ หมายถึง กระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมี
ตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองสามารถ ตอบสนอง
ความตองการของการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได  

อดุลย จาตุรงคกุล (2550) ไดกลาววา บริการ หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทําที่ฝายหนึ่งเสนอ
ใหกับฝายหนึ่งโดยเปนส่ิงจับตองไมไดและไมทําใหเกิดมีความเปนเจาของแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

Etzel (2014) กลาววา การจัดการคุณภาพการบริการขององคกรนั้นควรจะคํานึงถึง  
1. การตั้งความคาดหวังของผูบริโภค  
2. ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุมลูกคาเปาหมาย 
3. พยายามรักษาคุณภาพการบริการใหเหนือกวาระดับความคาดหวังของผูบริโภค  
กลาวโดยสรุป คุณภาพการบริการ เปนการสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เปนหนทางหนึ่งที่ทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จทามกลางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อธุรกิจที่ใหบริการมีรูปแบบการใหบริการ                 
ที่คลายคลึงกันและตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นการเนนคุณภาพการบริการจึงเปนวิธีที่จะสรางความ
แตกตางใหองคกรไดและความแตกตางนี้จะนํามาซึ่งการเพิ่มพูนของผูบริโภค 
 
4. แนวคิดและทฤษฏีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying Decision Process) คือ การซื้อสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่งนั้น ผูบริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปนส่ิงที่นักการตลาดจะตองศึกษาและทําความ
เขาใจในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่อยูดวยกัน 5 ขึ้นตอน ดังนี้  

1. การรับรูปญหา (Problem recognition) ผูบริโภคจะรับรูปญหาไดเกิดจากการเห็นสภาพ
ความแตกตางระหวางสภาพในปจจุบันกับสภาพในความปรารถนา  หากมีแรงกระตุนมากพอใหผูบริโภค
พยายามที่จะไปอยูในสภาพแหงความปรารถนาแลว ผูบริโภคก็จะดิ้นรนหาทางแกไข  เชน เมื่อเกิดเปนสิว 
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ทําใหตองหาวิธีการรักษาใหหาย นักการตลาดจึงตองพยายามชี้จุดปญหาใหผูบริโภคเห็น เชน โฆษณาโลชั่น
ของกิฟฟารีน  เรียกแมวายาย  แสดงใหเห็นวาปญหาเกิดจากการไมคอยดูแลบํารุงทําใหผิวเหี่ยวกวาวัย                   
อันควรเปน 

จิตราพร ลดาดก (2559) การรับรูตอความตองการหรือจากการถูกกระตุนโดยส่ิงรอบขางใหเกิด
ความตองการ 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) หลังจากที่ผูบริโภคไดแรงกระตุนทําใหรับรูถึงปญหา
แลว ในขั้นน้ีผูบริโภคก็จะแสวงหาขอมูลเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจโดยจะคนหาขอมูลจากตัวบุคคล จาก
โฆษณา และจากแหลงขอมูลทั่วไป เชน จากในหนังสือ นิตยสาร และอินเตอรเน็ต 

พงศกร พฤกษไพรผดุง (2559) การแสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเองจากแหลงขอมูลซึ่งอิทธิพลของขอมูลนั้นจะแตกตาง
กันตามประเภทของสินคา 

สรุปไดวา เปนการการหาขอมูลสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
ในการซื้อ ซึ่งเมื่อไดขอมูลมามากพอแลว จึงจะสามารถประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อไดจากแหลง
บุคคล เชน ครอบครัวเพื่อน แหลงการคา แหลงสาธารณะ อินเทอรเน็ต และโฆษณาประชาสัมพันธ  

3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่สนใจแลว ก็จะทําการประเมินวา  สินคายี่หอใดดีกวากัน  โดยจะคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับและตอบสนองความพึงพอใจได   

กิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) เปนการขอมูลที่ผูบริโภคไดรับมาเพื่อวิเคราะหหาขอดี ขอเสีย ของ
สินคาหรือบริการที่สนใจอยูเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

สุณิสา ตรงจิตร (2559) เปนการสรางเกณฑที่ใชสําหรับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ   
ซึ่งเปนการนําเอาขอมูลมาใชประเมิน เชน ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย เปนตน 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase) เปนขั้นที่ ผูบริโภคไดลงความเห็นวาจะจายเงินเพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่คิดวาดีที่สุด ดังนั้นโฆษณาควรหาวิธีในการโฆษณาเพื่อเรงใหเกิดการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น 

ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ (2558) การตัดสินใจซื้อ อาจจะไมเกิดกระบวนการตาง ๆ ดังที่กลาวมา 
หากวาผูบริโภคนั้นไดรับแรงกระตุนจนเกิดความพึงพอใจเกิดความสนใจ จากสวนประสมทางการตลาดอื่น ๆ 
ก็สามารถที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดอยางฉับพลัน ซึ่งบอยครั้งผูบริโภคสามารถซื้อสินคาที่ไมคาดคิด  
อื่น ๆ ไดอีกดวย 

อิสรีย อนันตโชคปฐมา (2558) การตัดสินใจซื้อเกิดจากการประเมินทางเลือกจากขอมูล                    
แหลงตาง ๆ ที่ไดแสวงหามาแลว เมื่อวิเคราะหตามเกณฑที่ไดตั้งไวแลวเกิดความคุมคา หลังจากที่ได
เปรียบเทียบขอมูลแลวก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อ 

5. การประเมินหลังการซื้อ เมื่อลูกคาซื้อสินคาแลว ความพึงพอใจของลูกคาสามารถแยกไดเปน                     
3 สวน ก็คือ พึงพอใจ ไมพึงพอใจและเฉย ๆ หากลูกคาเกิดความพึงพอใจลูกคาจะกลับมาซื้อสินคาซ้ําและ
เกิดการบอกตอซึ่งจะชวยเพิ่มฐานลูกคาไดอีกวิธีหนึ่ง  

พงศกร พฤกษไพรผดุง (2559) พฤติกรรมหลังการซื้อเกิดจากประสบการณใชงานในสินคาหรือ
ผลิตภัณฑนั้นๆ แลวเปรียบเทียบความพึงพอใจจากความคาดหวัง ซึ่งถาเกิดความพึงพอใจในระดับมาก
สามารถนําไปสูการซื้อซ้ําการแนะนําแบบปากตอปากได แตถาหากวาสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไมเปนที่                    
พึงพอใจก็สามารถที่จะทําใหผูบริโภคมีการตอบกลับในทางดานลบก็ได 
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วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) เปนการวัดความพึงพอใจหรอืไมพึงพอใจหลักจากการตดัสินใจซือ้
สินคาหรือบริการไปแลว ซึ่งหากลูกคาไมเกิดความพึงพอใจหรือความคาดหวังในคุณคาของสินคาหรือบริการ
ต่ํา ก็อาจจะทําใหมีแนวโนมหรือโอกาสในการที่จะไมซื้อซ้ําได ในทางกลับกันถาหากเกิดความพึงพอใจ
ผูบริโภคสูง ก็สงผลดีตอการนําเสนอขายสินคานั้น ๆ 

เปนการสรุปประสบการณในการซื้อสินคาหรือบริการวาเปนไปตามความคาดหวังหรือไม เนื่องจาก
พฤติกรรมหลังการซื้อนั้นจะเกิดกระบวนการกอนหนา ตามที่ผูวิจัยไดสรุปเอาไวแลว ซ่ึงพฤติกรรมหลัง                  
การซื้อนั้น จะนําไปสูกระบวนการซื้อซ้ําหรือกระบวนการบอกตอได ซึ่งถาหากคุณภาพสินคาหรือบริการ
เปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวังยอมเปนผลดีตอการทําธุรกิจ แตในทางกลับกันถาหากคุณภาพสินคาหรือ                  
ไมเปนไปตามที่คาดหวังแลวนั้นก็ยอมเกิดเปนผลเสียตอธุรกิจไมกลับไปซื้อซ้ําอีก 
 
ผลการวจิัย 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับ ไดแก ดานการรับรูถึงความตองการ ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินผลทางเลือก      
ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

    2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

    2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตางกันและอายุตางกัน ทําใหกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด และปจจัยคุณภาพของการใหบริการที่มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

    3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

    3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานสถานที่หรือดานการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

    3.3 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานการเขาใจและ
รูจักลูกคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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    3.4 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองลูกคา และสุดทาย 
ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

    1.1 ดานการรับรูถึงความตองการ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ประชากรสวนใหญก็จะ
ยังมีความตองการที่จะใชสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการ นําไปสูการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012, 
อางถึงใน อิสรีย อนันตโชคปฐมา, 2558) และสอดคลองกับแนวคิดของ พงศกร พฤษไพรผดุง (2559) ที่เกิด
จากการที่ผูบริโภคมีสินคาหรือบริการที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองได จึงเกิดความ
ตองการที่จะหาสินคาหรือบริการเพื่อมาแกไขปญหาจากความตองการ ถึงแมจะมีความตองการในระดับ        
ปานกลาง เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหผูใชบริการอาจจะมีความกังวล หรือไมมั่นใจที่จะสามารถใช
บริการสินเชื่อรถยนตไดเกินเปาหมายหรือเกินความสามารถของตนเองในการผอนชําระ แตถึงอยางไรก็ตาม 
การรับรูถึงความตองการกย็ังเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดจากการมีปญหาหรือ
มีความจําเปนในสินคาหรือบริการของผูบริโภค และนอกจากนี้ยังสามารถเกิดไดจากการถูกกระตุนจาก
ภายในและถูกกระตุนจากภายนอก 

    1.2 ดานการคนหาขอมูล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ประชากรสวนใหญนั้นมีความตองการ 
และทําการคนหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการกําหนดเกณฑเพื่อประเมินความคุมคาและ
ประกอบการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012, อางถึงใน              
อิสรีย อนันตโชคปฐมา, 2558) เมื่อตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากความตองการของผูบริโภคแลว ผูบริโภคจะ
หาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ โดยอาศัยแหลงขอมูลตาง ๆ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง การคนหาขอมูลเปนส่ิงที่ผูบริโภค
ทราบถึงความตองการ และจะแสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคา และเมื่อมีแรงกระตุน
มากพอที่พรอมกับการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของมากขึ้น 

      1.3 ดานการประเมินทางเลือก มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ยุทธศักดิ์ ศรีบุญเรือง (2558) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผูประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยดานการ
ประเมินทางเลือก มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูประกอบ
ธุรกิจใหความสําคัญกับการพิจารณาการใหสินเชื่อที่มีความเหมาะสมไมซับซอน พรอมมีความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวดเร็วในการเขาถึงแหลงเงินทุนทําใหผูประกอบการมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางธุรกิจ การประเมินทางเลือกของประชากรนั้น จะทําการเปรียบเทียบระหวางความคุมคาเหมาะสมของ
สินคาในดานตาง ๆ กอนที่จะทําการซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) ที่ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยการซื้อสินคาออนไลนและคุณภาพเว็บไซตที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาจากเว็บไซต
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ลาซาดาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนขอมูลที่ผูบริโภคไดรับมา เพื่อวิเคราะหหาขอดี-ขอเสีย หรือ
บริการที่สนใจอยูเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

    1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ประชากรสวนใหญไดตัดสินใจซื้อ
หลังจากเปรียบเทียบความคุมคาและคุณสมบัติในดานตาง ๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑตรงตามความตองการและ   
คุมคามากที่สุด หรือจากการถูกกระตุนจากปจจัยอื่น ๆ ใหเกิดความตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ                 
อิสรีย อนันตโชคปฐมา (2558) ที่ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินคาใน Line 
Giftshop วาการตัดสินใจซื้อเกิดจากการประเมินทางเลือกจากขอมูลแหลงตาง ๆ ที่ไดแสวงหามาแลว                   
เมื่อวิเคราะหตามเกณฑที่ไดตั้งไวแลวเกิดความคุมคา หลังจากเปรียบเทียบก็จะตัดสินใจซื้อสินคานั้น 

    1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พฤติกรรมหลังการซื้อจะทําให
เกิดการซื้อซ้ําหรือการแนะนําตอ หากวาผลิตภัณฑที่ทําการซื้อนั้นมีความตรงตามความตองการ                         
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัควี คํามณี (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย      
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อเอนกประสงคของขาราชการและลูกจางประจํา              
จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานางล้ินจี่ โดยภาพรวมในดานกระบวนการทุกดานอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสินี เสถียรกาล (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานกระบวนการมีอิทธิพลมากที่สุด 

2. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจทีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร อภิปรายผลไดดังนี้ 

    2.1 ประชากรที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ตางกัน การที่ประชากรมีเพศที่แตกตางกันนั้น มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจดานพฤติกรรมหลังซ้ือเพียงดานเดียว ก็มีกระบวนการคิดที่แตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรษา ทิพยเที่ยงแท (2558) ที่ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการใชบริการ
ธนาคารออมสินในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา กลุมตัวอยางเพศแตกตางกัน และ
สอดคลองกับแนวคิดของ ฉวีวงศ บวรกีรติขจร (2560) เพศชายและเพศหญิง มีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
ความถี่ในการซื้อประเภทของสินคาตางกัน 

    2.2 ประชากรที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ไมตางกัน จากผลการวิจัย ชวงอายุที่แตกตางกันนั้นไมมีผลทําให
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชราภรณ จันทรสุวรรณ (2555) ที่ได
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล 
จังหวัดภูเก็ต พบวา ลูกคาที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต ไมแตกตางกัน 

    2.3 ประชากรที่มีสถานภาพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสถานภาพตางกัน                            
แตแนวความคิดและความตองการอาจจะไปในทิศทางเดียวกันได ซึ่งสอดคลองกับ อรษา ทิพยเที่ยงแท 
(2558) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการใชบริการธนาคารออมสินในเขตปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ วากลุมตัวอยางสถานภาพการสมรสแตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

    2.4 ประชากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ
รถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ตางกัน ประชากรมีระดับการศึกษาแตกตางกัน                  
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ในหลายระดับ ทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร หรือการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดุสดี เกษมมงคล (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใหญวัยทํางานตอการใหบริการ
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กรณีสาขาในเขตบริการและการขาย กรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ดลชัย ประดับ (2560) ทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความ                   
พึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารพาณิชย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารพาณิชยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตางกัน เนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษาสูง มักศึกษาเงื่อนไขตาง ๆ 
ของผลิตภัณฑของธนาคาร รวมถึงอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ของธนาคารอยางละเอียดถี่ถวน  

    2.5 ประชากรที่มีอาชีพแตกตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคิน ตางกัน เนื่องจากอาชีพที่ตางกันก็จะสงผลถึงรายได และจะนํามาสูกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ สอดคลองกับวาสินี เสถียรกาล (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

    2.6 ประชากรที่มีรายไดแตกตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ตางกัน เนื่องจากระดับของรายไดนั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกจิของแตละบุคคลหรือครอบครัวนั้นมีความแตกตางกนั ทําใหการตัดสินใจซือ้
การเลือกซื้อนั้นจะพิจารณาจากส่ิงตาง ๆ ที่ไดรับมาเพื่อใหเกิดความคุมคามากที่สุด หรือนําไปใชซื้อสินคาที่มี
ความจําเปนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดุสด ีเกษมมงคล (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูใหญวัยทํางานตอการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กรณีสาขาในเขตบรกิารและการขาย 
กรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาของธนาคารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการที่ตางกัน  

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการบริการที่มีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

    3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่ สุด เนื่องจาก 
ประชากรใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องตราสินคา ภาพลักษณความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ
วาสินเชื่อรถยนตของธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีความนาเชื่อถือมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณใน
ธุรกิจเชาซื้อสินเชื่อรถยนต และมีคุณสมบัติตรงตามที่ผลิตภัณฑนําเสนอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อนุรักษ เพ็ชรอินทร (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อบุคคลของผูใชบริการ
สินเชื่อสวนบุคคลธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญ                             
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงนภาวดี ศรีจันทร (2560) ที่ไดศึกษา เรื่องปจจัยที่มีผลตอ                  
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเขตจันทบุรี พบวา ปจจัยดานการตลาดที่สงผลตอ      
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน โดยรวมอยูในระดับมาก แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

    3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานคร ไมไดให
ความสําคัญกับปจจัยดานราคา อาจเปนเพราะดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนตของธนาคารต่ําอยูแลว สอดคลองกับ
แนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กลาววา ราคาสําหรับการวางแผนดานราคา นอกเหนือจากตนทุนใน
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การผลิต การใหบริการและการบรกิารแลวก็ตองพิจารณาถงึตนทุน (Cost) ของลูกคาเปนหลักดวย ธุรกิจตอง
พยายามลดตนทุนภาระที่ลูกคาตองรับผิดชอบ ตั้งแตคาใชจาย ผลิตภัณฑบริการรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ                     
ที่เกี่ยวของดวยทั้งดานเวลาจิตใจความพยายามทางดานรางกายและความรูสึกทางลบตาง ๆ ที่ลูกคาอาจ
ไดรับดวยในการพยายามลดคาใชจายตางๆ ของลูกคาจะกลายมาเปนตนทุนของธุรกิจเองโดยเฉพาะ
คาใชจายที่เกิดขึ้นกับกลุมลูกคาที่ชอบซื้อของราคาต่ํา  

    3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไมไดใหความสําคัญกับปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายถึงแมวา
สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) จะมีนอย เพียง 64 สาขาทั่วประเทศ ก็ไมไดเปนปญหาที่
ลูกคาจะสะดวกใชบริการสินเชื่อรถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับ วันเฉลิม เขตชัยคุปต (2560) ที่ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยที่ มีผลตอการตัด สินใจเลือกใช สิน เชื่อรถยนตกับธนาคารธนชาต  จํากัด  (มหาชน ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ผูใชบริการ
ใหความสําคัญกับปจจัยการมีสาขาธนาคารใหบริการเปนจํานวนมากและการมีชองทางที่หลากหลาย                     
ที่แตกตางกัน 

    3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมทางการตลาด ไมมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานคร ไมคอยใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
ทางการตลาด ในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นในการสงเสริมการขายหรือการโฆษณาผานทางส่ือตาง ๆ ที่ทําให
เกิดการกระตุนทําใหเกิดความตองการซื้อเกิดขึ้นหรืออาจจะเพราะวาผูใชบริการมีความมั่นใจในกระบวนการ
ตาง ๆ ของธนาคารทําใหเกิดความมั่นใจในการเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลที่ไดไมสอดคลองกับวันเฉลิม เขตชัยคุปต (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ                     
การตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อรถยนตกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อรถยนตกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)     
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

    3.5 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ความเปนรูปธรรมของการบริการ การจับตองได ทําใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล 
หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ  บุคลากรที่ใหบริการ 
อุปกรณหรือเครื่องมือในการใหบริการ ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใหความสําคัญกับกายภาพอื่น ๆ 
มาประกอบกับการบริการไมวาจะเปนตัวพนักงานผูใหบริการ วัสดุที่ใช อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ตองดูแลว
เหมาะสมกลมกลืนกับภาพที่ลูกคา คาดหวังไว เชน พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย มีเครื่องมืออุปกรณ
พรอมตอการใหบริการ ดูนาเชื่อถือ พบวา ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานความเปนรูปธรรมของ                     
การบริการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 
(มหาชน) สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงนภาวดี ศรีจันทร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี พบวา คุณภาพการใหบริการ      
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสิน สาขาในสังกัด                       
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เขตจันทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนวรรณ สุกกลํ่า (2556)                 
ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชย ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พบวา ปจจัยขอมูลคุณภาพบริการของธนาคาร มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชย 
ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดแก สภาพแวดลอมและสถานที่ของธนาคาร พนักงานของธนาคาร 

    3.6 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานความนาเชื่อถือ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากร                           
ในกรุงเทพมหานครดานความนาเชื่อถือก็คือ ความถูกตองของการเรียกเก็บเงิน และการจดบันทึกขอมูล     
การบริการตรงตามขอตกลง การบริการอยางมีความนาเชื่อถือและถูกตองความสามารถในการใหบริการ               
ใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตองเหมาะสม และไดผลออกมา
เชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ําเสมอนี้จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ 
สามารถใหความไววางใจได การใหบริการตองตรงตามเวลาที่สัญญาไวกับลูกคา งานบริการที่มอบหมาย
ใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความถูกตอง เหมาะสมและมีความสม่ําเสมอ มีการเก็บขอมูลของลูกคาและสามารถ
นํามาใชไดอยางรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ และสามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดกับลูกคา
ดวยความเต็มใจ จึงไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน) สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพชญาณ อัครพงศโสภณ (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการไมมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

    3.7 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานการตอบสนองลูกคา ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานการตอบสนองตอลูกคา เปนความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ             
โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับบริการ               
ไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ รวมทั้งจะตองกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว
การติดตอกลับลูกคาเมื่อถูกเรียก การใหบริการอยางรวดเร็วทันใจ การปฏิบัติตามขอเรียกรองที่เรงดวนของ
ลูกคา การยินดีชวยเหลือลูกคา ซึ่งพนักงานธนาคารก็ถูกฝกมาและทํากันเปนประจําอยูแลว พนักงานที่
ใหบริการลูกคาจะตองถูกฝกมาอยางดี จะตองตั้งใจ เอาใจใสและพรอมจะใหบริการกับลูกคาทันที เชน 
พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรน รวดเร็ว และเต็มใจใหบริการ สอดคลองกับ ทิพชญาณ 
อัครพงศโสภณ (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการไมมีอิทธิพลตอ                       
การเลือกใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    3.8 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ไมมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากร                         
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความรูสึกวาการใหการบริการ
ของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติดานการใหความมั่นใจใหกับลูกคาอยูแลว 
ซึ่งเปนความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะ
ความรู ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล 
มีกริยามารยาทที่ดีใชการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ และใหความมั่นใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดี
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ที่สุด ความรูและทักษะของพนักงาน ความมีชื่อเสียงของบริษัท บุคลิกภาพของผูใหบริการ สมรรถนะ                 
ความสุภาพ และการใหความรูสึกปลอดภัยของพนักงาน จึงจะสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการก็คือลูกคา 
อีกทั้งพนักงานที่ใหบริการจะตองมีความรูเปนอยางดี และแสดงออกถึงความมีน้ําใจเอาใจใสถึงความตองการ
ของลูกคา ทําใหลูกคาไววางใจและมั่นใจวาผูใหบริการมีความรูและทักษะในการใหบริการได เชน พนักงาน 
ที่ใหบริการสามารถใหขอมูลคําแนะนํา และตอบขอซักถามไดอยางถูกตองชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ทิพชญาณ อัครพงศโสภณ (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการไมมี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    3.9 ปจจัยคุณภาพในการบริการ ดานการเขาใจและรูจักลูกคามีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร      
ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความมั่นใจในการใชงานไมวาจะเปนการเก็บรักษา
ขอมูล สอดคลองกับแนวคิดของสุรัสดา มีดวง (2558) กลาววา การใหบริการและคุณภาพบริการ คือ                       
การรับรูทางดานบริการของลูกคาโดยทําการประเมินคุณภาพการบริการ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ                    
ความตองการหรือความคาดหวังของบริการที่ไดรับจริง ถือวาเปนองคประกอบที่มีผลตอลูกคา องคกร และ
ผลการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การใหบริการที่มีคุณภาพและการมีจิตใจในการบริการที่ดีของพนักงาน
นั้น จึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนวรรณ สุขกลํ่า (2556) ไดศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชย ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา
ปจจัยขอมูลคุณภาพบริการของธนาคารที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยในเขต อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดแก การใหบริการของพนักงานธนาคารที่มีการเขาใจและรูจักลูกคา ทําให
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ลูกคามีใหนํามาปรับปรุงพัฒนาในงานบริการใหดียิ่งขึ้น คือ ควรจัดพนักงานใหเพียงพอ
ในการใหบริการลูกคาในชวงเวลาเรงดวน พนักงานยิ้มแยมแจมใสและกระตือรือรนในการบริการใหมากขึ้น 
เปนตน  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอกระบวนการ
เลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร          
แตกตางกัน เน่ืองจากรถยนตเปนเครื่องแสดงสถานะทางสังคม ดังนั้น รายไดที่แตกตางกันจึงสะทอนถึง                
การใชรถยนตที่แตกตางกันของผูบริโภค จึงสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเช่ือรถยนตที่                   
แตกตางกันดวย และตองการบริการที่มีมาตรฐาน โดยคาดหวังการตอบสนองจากธนาคารผูใหบริการสินเชื่อ
ในระดับที่สูงเชนกัน ดังนั้น การจัดชั้นลูกคาตามฐานรายได จะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ของลูกคาไดมากขึ้น ดังนั้น ธนาคารควรจัดชั้นการบริการลูกคาตามฐานรายได หรือมีบริการพิเศษสําหรับ
กลุมลูกคาที่รายไดเฉล่ียตอเดือนที่สูง เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการมากที่สุด และปจจัยดานระดับ
การศึกษา ธนาคารควรใหความสําคัญตอการแสดงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ รวมไปถึงอัตราคาธรรมเนียม               
อยางตรงไปตรงมา มีชองทางแสดงขอมูลผลิตภัณฑตาง ๆ นอกเหนือจากการใหบริการของพนักงานเทานั้น 
แตตองจัดเตรียมการแสดงเงื่อนไข อัตราคาธรรมเนียมไวในชองทางตาง ๆ เชน Website หรือ Social 
Media เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑ และเงื่อนไขของบริการ รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย 
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คาธรรมเนียมไดอยางถูกตอง เพราะผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาสูง ตองการที่จะทราบเงื่อนไขของบริการ
อยางตรงไปตรงมา ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตของผูใชบริการสินเชื่อ
ของธนาคารมากขึ้น 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

    2.1 ดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือรถยนตกับธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ียสูงที่สุด สามารถนําเสนอ
กระบวนการตัดสินใจใหลูกคาไดเลือกใชบริการไดตรงตามตองการ ซึ่งดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (4.26) ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหได                    
มากที่สุด ถึงการมีผลิตภัณฑนี้อยู เพื่อใหธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารสําหรับ               
ทุกคน ทุกชั้นเปนทางเลือกใหกับผูใชบริการ ขอเสนอแนะสวนใหญผูใชบริการเนนที่ดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตดอกเบี้ยถูกซึ่งในสวนนี้ก็ขึ้นอยูกับอาชีพและรายได เงินดาวนของผูใชบริการสินเชื่อรถยนต 

3. ปจจัยคุณภาพในการบริการ ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

    3.1 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (tangibles) จากการวิจัยพบวานั้นมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)                      
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในสวนน้ีสถานที่ธนาคารสาขาของธนาคารมีคอนขางนอย แตมิไดเปน
ปญหาสําหรับผูใชบริการสินเชื่อรถยนต เพราะสาขาของธนาคารมีอยูครอบคลุมทั่วประเทศ จํานวน 64 

สาขา ผลการศึกษาพบวา ระดับคาเฉล่ียรายขอ 𝑥𝑥𝑥  อยูที่ 4.18 ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังนั้น                    
ทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) จึงควรใหความสําคัญดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
(tangibles) ธนาคารมีความนาเชื่อถือวางใจที่จะใชบริการ เพื่อใหธนาคารเปนสถาบันการเงินที่แข็งแกรง
และมีมาตรฐานสูง เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคหรือลูกคาใหไดมากที่สุด แตเนื่องจาก
ธนาคารเปนธนาคารขนาดเล็กไมสามารถที่จะขยายสาขาออกไปไดมากเหมือนธนาคารที่มีขนาดใหญ                  
ซึ่งขอเสนอแนะของผูบริโภคแจงวาสาขาธนาคารมีนอย แตเราก็หลายชองทางใหกับลูกคาผูใชบริการและ
ผูบริโภคใหติดตอไดหลายชองทาง 

2. ดานการเขาใจและรูจักลูกคา (empathy) จากการวิจัยพบวา ผลตอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญดานการเขาใจและรูจักลูกคา (empathy) พนักงานธนาคารตองไมเลือกปฏิบัติ
และเลือกใหบริการ ไมมีการแบงระดับชนชั้นของลูกคา บริการดวยความเสมอภาคและเรียงลําดับกอนและ
หลัง วันเวลาการใหบริการก็ควรสอดคลองกับความตองการของลูกคาหรือผูใชบริการ ปจจุบันสาขาธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) มีบริการลูกคาตามหางสรรพสินคาและเปด-ปดทําการสอดคลองกับ             
ความตองการของลูกคาอยูแลว ที่เปด7 วัน ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคใหไดมากที่สุดและใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุด ทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเชื่อรถยนตกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เชน 
ปจจัยดานการรับรูถึงแบรนด ดานความพึงพอใจ ดานแรงจูงใจ เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงหรือสราง                  
ความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑใหมีความตรงตอความตองการของลูกคา 

2. หากตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกกลุมประชากรในการศึกษา                
ครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเปล่ียนขนาดของกลุมประชากรจากเดิมที่เปนเพียงกรุงเทพมหานคร 
อาจจะเพิ่มเปนประชากรในระดับภาค เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความแตกตางกัน 

3. การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะนําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดวย 
เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือการเลือกวิธีในการสุมตัวอยางจากเดิม                  
เปนการสุมแบบสะดวก อาจจะเปล่ียนเปนการสุมแบบเจาะจง เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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