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บทคดัย่อ 

                     การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลของลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7P’s) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนตข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย (Sample  Random Sampling)  โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าจ านวน 323 คน และ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากบั 0.74 และมีการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้คือ สถิติเชิง

พรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมุติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple regression) 

            ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 248 คน  มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี  จ  านวน 206 คน  มีรายไดร้ะหว่าง 40,001  - 50,000 บาท  ต่อเดือนจ านวน  148  
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คน  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน  220  คน  นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก คุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ใน

ระดบัส าคญัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือทะเบียนรถยนตอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั: สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์; บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั  (มหาชน)   

 

ABSTRACT 

               The  objective  of   this   research   is   to  study  the  demographic  effects  from  

7P’ s that    Determines  leasing  decision  in  area  of   Bankok . SGF Capital  Public   

Company  Limited  is case study in  the  method  of  convenience   sampling.   

Questionnaires   had   been reviewed   by   professional.  Subsequently, they   were  

distributed   to  323  representatives as a  sample  group, at  the  confidential   level  of  

0.74   The    primary  analysis  are  included  descriptive  statistics  (i.e.percentage, mean 

,standard deviation)  and  inferential  statistic  at   significant  level  of  0.05 (i.e multiple  

regression). 

              The results showed that the majority of the respondents were 248 males 

between the ages of 31-40 years, 206 persons with incomes between 40,001 - 50,000 

baht per month, 148 persons, bachelor degree education, 220 persons. It was found that 

the overall marketing mix was at a very high level, overall service quality was at a high 

level. Had no effect on the decision to use the car loan service with statistical 

significance at the level of 0.05 

Keywords: making of leasing service ; SGF Capital Public Company Limited 
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บทน า 

การขอใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนตมี์จานวนสูงข้ึนทุก ๆ ปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย,

รายงานผลการสภาวะและแนวโนม้สินเช่ือ, 2559, น. 1)  เหตุผลของคนท่ีตอ้งขอใชบ้ริการสินเช่ือ

ทะเบียนรถยนตอ์าจเป็นเพราะความตอ้งการส่วนบุคคล หรือเพราะเหตุปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาให้ตอ้งใช้

จ่ายเงินเพื่อการดารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป สินเช่ือส่วนบุคคลจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการในเร่ืองการใชเ้งินเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ การขอยมืเพื่อน ยมืญาติ หรือจะรอออมจาก

เงินเดือนของตนเอง ก็ไม่สามารถกระทาได ้จึงตอ้งหันมาพึ่งพาการขอสินเช่ือส่วนบุคคล แมจ้ะมี

การคิดดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการใชบ้ริการ ก็สามารถยอมรับเง่ือนไข ต่าง ๆ ไดเ้พื่อ

ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของตนเอง 

               ด้วยสภาพเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัประเภทของสินเช่ือภาคครัวเรือนมีความ

ตอ้งการสินเช่ือโดยรวมปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาศท่ี 4 ปี พ.ศ. 2558 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากเง่ือนไขการ

กูย้มืท่ีมีแรงจูงใจทางการตลาดท่ีมากข้ึน และการปรับเพิ่มตามความตอ้งการในการซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภคทัว่ไปมากข้ึนดว้ยเช่นกนั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559, น. 1) ตลอดจนรัฐบาลชุดรักษา

ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นหวัหนา้คณะไดอ้นุมติัมาตรการ

ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้การใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย

สามารถน าค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารเคร่ืองด่ืมจากร้านอาหารหรือโรงแรม ค่าท่ีพกัโรงแรมใน

ประเทศ ค่า Package tour ภายในประเทศ มาหกัลดหยอ่นภาษีได ้ทาใหผู้บ้ริโภคหลายรายใชบ้ริการ

สินเช่ือทะเบียนรถยนตเ์พื่อการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต ์(ข่าวกระทรวงการคลงั, 2559ก, 

น. 1) หรือนโยบายสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า ท่ีช่วยกระตุน้ภาคการลงทุน และยงัส่ือสารใหผู้บ้ริโภคมีความ

เขา้ใจ เก่ียวกบัสินเช่ือมากยิง่ข้ึน (ข่าวกระทรวงการคลงั, 2559ข, น. 1) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

ทะเบียนรถยนต์ของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

สินเช่ือทะเบียนรถยนต์  โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ

ผูป้ระกอบการ ในการปรับปรุง รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้ท่ี จะ

มาใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนตแ์ละปรับปรุงการบริการ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

          1.  เพื่อศึกษาปัยจยัส่วนประสมทางการตลาด 7ps   ได้แก่   สินค้า ราคา  ช่องทางการจดั

จ าหน่าย   การส่งเสริมการขาย   ด้านบุคลากร   ด้านกระบวนในการให้บริการ   การสร้างและ

น าเสนอลกัษณะกายภาพ  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือทะเบียนรถยนตข์อง  ผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา  บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ี ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือทะเบียน

รถยนต์ของ บริษัท เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน)  ในเขตพื้นท่ี  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั  ประกอบดว้ย  ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  รายละเอียด ดงัน้ี 

2.1. ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  ( 7 P s  )  ไดแ้ก่   ดา้นผลิตภณัฑ์(product)  

ดา้นราคา  (Price) ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย(Promotion) 

ดา้นบุคลากร (People)  การสร้างและน าเสนอลกัษณะกายภาพ (Physical Evidence ) ดา้น

กระบวนในการใหบ้ริการ(Process)  

2.2. ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ ของ  บริษัท เอสจีเอฟ  

แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย  

1. เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์

2. เพื่อใหผู้ส้นใจน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎี ประชากรศาสตร์ (Demography) ซ่ึงมี รากฐานของค าศพัท์ภาษากรีก มาจากค าว่า 

“Demo” หมายถึง “People” แปลว่า ประชากร หรือ ประชาชนและค าว่า “Graphy” ซ่ึงหมายถึง 

“Description” ซ่ึงมีความหมายว่า ลกัษณะ การน า ค  าศพัท์ทั้งสองมารวมกนัก็จะไดค้วามหมายว่า 

วชิาท่ีเก่ียวกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสงค์, 2521) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย อายุ 

เพศ        ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา องค์ประกอบ เหล่าน้ีเป็น

เกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วย

ก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายได ้

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะ

มีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ

จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติม

ข้ึนมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่  บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

กระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

วรุตม ์ประไพพกัตร์ (2556, น. 5) ไดก้วา่ไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงเคร่ืองมือ

พื้นฐานท่ีนกัธุรกิจน าไปใช้เป็นบรรทดัฐานในการท าการตลาดให้กบัธุรกิจของตนเองโดยยึดหลกั

กลยทุธ์การตลาด 7P’s ท่ีมีปัจจยัดา้นต่าง ๆ 

          ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550:175)  กล่าวว่า  การตัดสินใจ  (Decision  Making)   หมายถึง

กระบวนการในการเลือกจากทางเลือกต่างๆ  ท่ีมีอยู่เพื่อท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ซ่ึงผูบ้ริโภคมกั

ตอ้งตดัสินใจโดยมีขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์   การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ี

อยูภ่ายในกระบวนการในจิตใจของผูบ้ริโภค   
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สมคิด  บางโม  (2548:175)  กล่าวว่า การตดัสินใจ  หมายถึง จากทางเลือกหลายทางเพื่อ

เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ การตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจท่ีกระท าการส่ิงหน่ึงหรือ

กระท าการหลายส่ิงหลายอยา่งในทางปฏิบติัการตดัสินใจมกัเก่ียวกบัปัญหาท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น  

และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหามากกว่าหน่ึงทางเลือกเสมอ   ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผูว้ินิจฉัย

ปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติ   โดยวิธีใดจึงบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างดีท่ีสุดและบังเกิด

ผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รนั้น 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ประชา  พอ่สุวรรณ(2552)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินทะเบียนรถยนตข์อง

ธนาคาร ธนชาติ  จ  ากดั(มหาชน) ในจงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อยูใ่นช่วงอายุ 31-40  ปี  อยูใ่นสถานภาพสมรสแกว้  การศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญา

ตรี  ประกอบอาชีพเป้นพนกังานบริษทั/ห้างร้านเอกชน  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 

30,000  บาท พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต์ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้

บริการจาก  บมจ ธนาคารธนชาต  จ  ากดั(มหาชน)  ใชร้ถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้มากท่ีสุด  มีการหาขอ้มูล

จากส่ือโมษณาต่างๆก่อนการตดัสินใจเลือกใช้บริการบ้าง  พนักงานบริษทัเป็นส่ือโมษณาท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 

คนาพจน์  ชยัรัตน์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ รถยนต์

นั่งส่วนบุคคล ของธนาคารทิสโก้ จ  ากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรสจดทะเบียน การศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีสมาชิกใน ครอบครัว 

3 - 4 คน และสาขาท่ีใชบ้ริการ คือ สงขลา ส่วนใหญ่เหตุผลในการใชบ้ริการเน่ืองจาก ดอกเบ้ียต ่า ไค้

รับขอ้มูลข่าวสารจากการชกัชวนพนกังานธนาคาร ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 คร้ัง  ต่อปี ระยะเวลาท่ี

เลือกใชบ้ริการทิสโก ้และวงเงินสินเช่ือท่ี ตามล าดบั คือ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย  ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทศันีย ์ อรรถีโสตร์(2557)  ศึกษาปัจจยัท่ีมาใช้บริการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) สาขาบางประอิน  จงัหวดั
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พระนครศรีอยุธยาผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมาใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าสวนใหญ่เลือก 

ประเภทของการกู ้เป็นสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ อยู่ระหว่าง 45,000 -

500,000บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีพิเศษตามประกาศของธนาคาร ระยะเวลาในการกูอ้ยูใ่นช่วง 2 -5 ปี 

ระยะในการพิจารณาการใชบ้ริการดา้นสินเช่ืออยู่ระหว่าง  15-30 วนั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพื่อใช้ 

เป็นท่ีอยูอ่าศยั ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการดา้นสินเช่ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยลูกคา้มีความ

พึงพอใจมากในด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ดา้นช่ือเสียงความนัน่คงและดา้นอาคารสถานท่ี ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง 

คนั มีระดบัในความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปีจจยัท่ีมาใช้บริการท่ีมีประเภทการใช้บริการด้านสินเช่ือ 

วงเงินท่ีได้รับการอนุมติัสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการกู้ ระยะเวลาในการพิจารณาใช้ 

บริการดา้นสินเช่ือของลูกคา้และประโยชน์ท่ีไดรั้บแตกต่างกนั ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจต่อการ 

ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือไม่แตกต่างกนั 

ขวญันภา    เจริญษา(2558) ศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ลูกคา้ส่วน 

ใหญ่ใช้บริการสินเช่ือประเภทโครงการพิเศษ จ านวนวงเงินท่ีขอกู้ อยู่ระหว่าง 50,000 - 300,000 

บาท ระยะเวลาในการผ่อนช าระ อยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี และเงินลงทุนกิจการในปัจจุบนัเป็นเงินส่วน 

ตวัการให้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 

ประเทศไทยลูกคา้ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่านโยบายของธนาคารมีประโยชน์ ลูกคา้มีความเช่ือม่ืนต่อ 

ธนาคารและพนกังานใหบ้ริการดว้ยการแนะน าท่ีดี แต่ขั้นตอนการยืน่กูมี้ความยุง่ยาก 

วธีิด าเนินการวจัิย 

วิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ชนิดวิจัยเชิง ส ารวจ (Survey 

Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียน

รถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา  บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน) ท่ีอาศยัการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
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เหมาะสมและสอดคลองกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัแล้วน ามาสรุปผลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์

ต่อไป 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   คือ  ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต์ของ 

บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณ

ไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochan โดยก าหนด ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549: 74) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

                 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกบั   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา  บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน)   

           ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 7 ขอ้ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

          ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์จ านวน 

6 ขอ้ ประกอบดว้ย สาเหตุในการเลือกใช้สินเช่ือ ส่ือท่ีท าให้ทราบขอ้มูลบริการสินเช่ือ ความถ่ีใน

การใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ต่อปี  ระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู ้  ช่องทางในการช าระค่างวด และวง

เงินกู ้

           ส่วนท่ี 3   แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์ 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  จ  านวน  7  ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย   ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ   

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ    
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

        การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีจะน าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล ด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สินเช่ือ

ทะเบียนรถยนต์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการค านวณหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ จ  านวนและค่าร้อยละ 

(Percentage) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อ ตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์โดยการใช้หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้ ามาจดั

ระดบัต่อไป  

ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  323  คน   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ เป็นเพศชาย   จ  านวน   248  คน  คิดเป็นร้อยละ 76.8  อายุ ระหวา่ง  31-40  ปี  จ  านวน   206  

คน   คิดเป็นร้อยละ 63.8  โสด จ านวน  172  คน คิดเป็นร้อยละ  53.3  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จ านวน  220  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.1   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  220  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  68.1  พนกังานบริษทัเอกชน  จ านวน  128  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.6   มีรายไดร้ะหวา่ง  40,001  

- 50,000 บาท  ต่อเดือนจ านวน  148  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.8   มีสมาชิก  3-4  คน   จ  านวน  136  

คน คิดเป็นร้อยละ   42.1    

พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต์ของผู้บริโภค 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้สินเช่ือเน่ืองจากความคล่องตัวทาง

การเงิน จ านวน    204   คน     คิดเป็นร้อยละ  63.2   รองลงมา  เพื่อนแนะน า  จ  านวน   111 คน  คิด

เป็นร้อยละ  34.4   ส่ือท่ีท าให้ทราบ  คือ  เห็นจากอินเตอร์เน็ต  จ  านวน  223  คน  คิดเป็นร้อยละ  

69.0  ผ่อนช าระเป็นระยะเวลา  5  ปี จ  านวน  224  คน   คิดเป็นร้อยละ  69.3    ช าระผ่านธนาคาร  
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จ านวน  153   คน คิดเป็นร้อยละ   47.4   มีเงินกู ้  ต  ่ากวา่  200,000 บาท  จ  านวน    225   คน   คิดเป็น

ร้อยละ  69.7     

ความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค 

ดา้นผลิตภณัฑ์  กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัระดบัหวัขอ้  บุคคล/สินทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัเหมาะสม  

( x ̅=  3.88, S.D.  =  0.77 )   และใหร้ะดบัความส าคญัหวัขอ้  ความมีช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั  

(  x ̅ =   3.87,  S.D.  =  0.73 )     

ดา้นราคา   กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัระดบัหัวขอ้  อตัราค่าธรรมเนียมบริษทั   ( x =3.87 , S.D. =  

0.70 ) และใหร้ะดบัความส าคญัหวัขอ้  จ  านวนเงินท่ีผอ่นช าระต่องวด   ( x ̅ =  3.86 , S.D. =  0.71 )  

ช่องทางในการให้บ ริการและ เข้า ถึ ง ลูกค้า  ก ลุ่มตัวอย่า งให้ความส าคัญระดับหัวข้อ                                                         

ความสะดวกในการขอใชบ้ริการ  ( x ̅  =  4.03, S.D. = 0.69 ) มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทาง(  

x ̅ = 3.94 , S.D. =  0.68 ) 

วิธีการส่งเสริมการขาย   กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญระดับหัวข้อ  ส่วนลดหรือการยกเลิก

ค่าธรรมเนียม  ( x ̅  = 3.95 , S.D. =  0.70 )     มีการส่งเสริมการขาย  เช่น  ของสมนาคุณ  สิทธิพิเศษ  

( x ̅  =   3.94 , S.D. = 0.68 )  

ดา้นบุคลากร   กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัระดบัหวัขอ้  พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ( x ̅   = 4.03, 

S.D. =  0.69 )  พนกังานพูดจาสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย  ( x ̅ = 3.98, S.D. =  0.67) 

ดา้นกระบวนการให้บริการ    กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัระดบัหวัขอ้  ความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดต่อและขออนุญาติ ( x ̅ = 3.99, S.D. = 0.68 )   จ านวนพนกังานมีเพียงพอในการให้บริการ ( x ̅ 

= 3.97, S.D. = 0.69 )   

ด้านลักษณะทางกายภาพ    กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัระดับหัวข้อ  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ส านกังานท่ีทนัสมยั  ( x ̅ = 3.97, S.D. =  0.71 )   มีบรรยากาศในส านกังานท่ีดี  น่าเขา้มาใชบ้ริการ ( 

x ̅ = 3.94, S.D. = 0.64 )   
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การอภิปรายสรุป 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีประเด็นจากขอ้สรุป ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี   

ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส าหรับการคน้ควา้อิสระน้ี ประกอบดว้ย   เพศ    

อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ   รายได้เฉล่ียต่อเดือน  และจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์  เขตกรุงเทพมหานคร  ผล

การวเิคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจเลือก จากลูกคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการ  บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวไวว้า่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย อายุ  เพศ  ขนาด

ครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดบัการศึกษา องค์ประกอบ เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยม

น ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาด

ของกลุ่มเป้าหมายได ้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด   ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์   ดา้นราคา     ดา้นบุคลากร     ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ    ช่องทางในการให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้   วิธีการส่งเสริมการขาย     ดา้น

กระบวนการให้บริการ    มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต์    

บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  การทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจ   มีความสัมพนัธ์กบองค์ประกอบการตลาด ดา้นบุคลากร  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

0.05   สอดคล้องกับ วรุตม์ ประไพพกัตร์ (2556, น. 5) ได้กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด

หมายถึงเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีนกัธุรกิจน าไปใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการท าการตลาดให้กบัธุรกิจของ

ตนเองโดยยดึหลกักลยทุธ์การตลาด 7P’s ท่ีมีปัจจยัดา้นต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดสินเช่ือทะเบียนรถยนต์ของ

ผูบ้ริโภค  เม่ือพิจารณาพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ     ช่องทางในการให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้   วิธีการ

ส่งเสริมการขาย    ดา้นผลิตภณัฑ์  และดา้นราคา  ตามล าดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารควรหมัน่พฒันา
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และตรวจสอบการท างานและการให้บริการของบุคลากร  เพื่อให้สามารถท างานและ

บริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  และควรสร้างความรับรู้ให้แก่พนกังานผูบ้ริโภค

ให้ความส าคญัต่อบุคลากรและการบริการมากท่ีสุด  จึงควรเคร่งครัดในการปฏิบติังาน

ต่างๆ    

นอกจากน้ีควรบริหารจดัการกลยุทธ์ทางดา้นการส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

สร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้  และกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เช่น  ดอกเบ้ียต ่า  มีส่วนลดของ

แถม  หรือมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)  โดยใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับการแนะน าจากเพื่อน/

คนรู้จกั  เป็นตน้ 

2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ   สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์ ของ  บริษทั  เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั 

(มหาชน)   ประกอบด้วย สาเหตุในการเลือกใช้สินเช่ือ  ส่ือท่ีท าให้ทราบขอ้มูลสินเช่ือ

ทะเบียนรถยนตค์วามถ่ีในการใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์ ระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู ้ 

ช่องทางในการช าระเงินค่างวด  สินเช่ือ  และวงเงินกู้  ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการจดักลุ่ม

การค้า  ( segment )  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวผลิตภณัฑ์  และน าไปสู่การซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์  เช่น  ลูกคา้ควรน าเสนอสินเช่ือทะเบียนรถยนตใ์หก้บัผูท่ี้รายไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีมี

ความสามารถในการผอ่นช าระ หรือ น าเสนอการขายใหก้บักลุ่มลูกคา้วยัท างาน  เป็นตน้ 

3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์    ดา้นราคา     ดา้น

บุคลากร     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ       ช่องทางในการใหบ้ริการและเขา้ถึงลูกคา้   วธีิการ

ส่งเสริมการขาย     ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต์ของ  บริษทั เอสจีเอฟ  แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบสาเหตุการเลือกใช้สินเช่ือ  ส่ือท่ีท าให้ทราบข้อมูล

สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์   ความถ่ีในการใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์ ระยะเวลาผ่อน

ช าระเงินกู ้ ช่องทางในการช าระเงินค่างวดสินเช่ือ   รถยนต ์ และวงเงินกู ้  ดงันั้นผูบ้ริหาร
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ควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภค และส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้

ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไป  ดึงจุดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจไดง่้าย   
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