บทที 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื อทะเบียน
รถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวน แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้นาํ เสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. ตลาดสิ นเชือทะเบียนรถยนต์ในจังหวัดจันทบุรี
1.1 ความหมายของสิ นเชือทะเบียนรถยนต์
1.2 ความรู ้พืนฐานของสิ นเชือทะเบียนรถยนต์
2. บริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์
2.1 ความเป็ นมาของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์
2.2 วิสัยทัศน์ของ AAM
2.3 พันธกิจ AAM จัดไฟแนนซ์
2.4 จุดยืนเชิงกลยุทธ์ AAM จัดไฟแนนซ์
2.5 แนวคิ ดการดําเนิ นธุ รกิ จ AAM จัดไฟแนนซ์
2.6 ทีตังสาขา AAM จัดไฟแนนซ์ ในพืนทีจังหวัดจันทบุรี
3. การตัดสิ นใจ
3.1 ความหมายของการตัดสิ นใจ
3.2 องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ
3.3 วัตถุประสงค์ของการตัดสิ นใจ
3.4 ขันตอนในการตัดสิ นใจ
3.5 ทฤษฏีการตัดสิ นใจ
4. ส่ วนประสมทางการตลาด
5. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
6. ความพึงพอใจ
6.1 ปั จจัยทีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
6.2 การบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้า
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
7.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
7.2 งานวิจยั ในประเทศ
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ตลาดสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์ ในจังหวัดจันทบุรี
ความหมายของสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์
สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดจันทบุรี (ออนไลน์ : 2554) ได้กล่าวไว้วา่ สิ นเชื อทะเบียนรถยนต์
เป็ นการให้บ ริ การทางการเงิ นแก่ลูกค้าที ต้องการใช้เงิ นด่วน โดยการนํารถที ตนเองเป็ นเจ้า ของ
เป็ นหลักประกันในการขอสิ นเชื อ เพือนําเงินไปใช้ในเรื องส่ วนตัว แต่เจ้าของยังสามารถเก็บรถไว้
ใช้งานได้ปกติหรื อเป็ นรู ปแบบการให้บริ การสิ นเชื อสําหรับผูต้ อ้ งการนําเงินไปลงทุนระยะสันในอัตรา
ดอกเบียตํา มีขนตอนในการขอสิ
ั
นเชื อง่าย สะดวด รวดเร็ ว ได้รับวงเงินสิ นเชื อจากการประเมินราคา
รถยนต์ โดยไม่ตอ้ งโอนทะเบียนรถ และไม่ตอ้ งจอดรถไว้กบั ผูใ้ ห้สินเชือ
ความรู้ พนื) ฐานของสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์
ในการขอสิ นเชื อทะเบี ย นรถยนต์ องค์ป ระกอบพืนฐานของสิ นเชื อทะเบี ย นรถยนต์
จะประกอบไปด้วย
1. เงินต้น (Principal) คือ จํานวนเงินทีลูกค้าต้องการกู้ และทําเรื องขอกู้
2. ระยะเวลากูย้ มื (Term/Tenure) คือ จํานวนเดือน จํานวนปี ในการผ่อนชําระ โดยทัวไป
จะถูกแบ่งเป็ นงวดหรื อจํานวนเดือน เช่น 60 งวดเท่ากับ 60 เดือน หรื อระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาการกู้
ทียาวขึน หมายถึง ดอกเบียทีเพิมขึน ดังนันเพือเป็ นการลดค่าใช้จ่าย ลูกค้าควรเลือกกูใ้ ห้สันทีสุ ด
3. ดอกเบีย (Interest) คือ ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมทีลูกค้าต้องจ่ายแก่ผูใ้ ห้กู้ อัตราดอกเบีย
มักถูกนําเสนอ ใน 2 รู ปแบบ คือ
3.1 การคิดอัตราดอกเบียแบบคงที (Flat Rate) เป็ นอัตราทีผูใ้ ห้กูน้ ิ ยมใช้ในการโฆษณา
สิ นเชื อ เนื องจากเป็ นอัตราทีผูก้ สู้ ามารถนําไปคํานวณค่างวดได้อย่างง่ายๆ (ลูกค้าสามารถนํา Flat Rate
ไปคูณกับยอดเงิ นกู้และจํานวนปี เพือหาจํานวนดอกเบียทังหมดตลอดอายุสัญญา ค่างวดต่อเดื อน
จะเท่ากับยอดเงินกูบ้ วกกับจํานวนดอกเบียทังหมดหารด้วยจํานวนงวด) เช่น เงินกู้ 1,000,000 บาท
ดอกเบียร้อยละ 10 ระยะเวลา 5 ปี ลูกค้าจะมีดอกเบียทังหมด เท่ากับ 500,000 บาท
3.2 การคิ ดอัตราดอกเบี ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) หรื อที เรี ย กกันว่า
“แบบลดต้นลดอก” ซึ งเป็ นการแปลง Flat Rate เป็ นอัตรามาตรฐาน ทีสามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับ
อัตราดอกเบียเงินกูอ้ ืนๆ เช่น เคหะหรื อบัตรเครดิตได้
4. ค่างวดผ่อนชําระรายเดือน (Monthly Payment) คือ จํานวนเงินทีลูกค้าจะต้องจ่ายคืน
แก่ผใู ้ ห้กใู้ นแต่ละเดือน โดยปกติแล้วค่างวดนี จะมีมูลค่าทีเท่ากันตลอดอายุสัญญาสิ นเชื อ ส่ วนประกอบ
ทีสําคัญของค่างวด มี 2 ส่ วน คือ
4.1 ดอกเบีย (Interest Charge) ทีคิดบนยอดเงินต้นทียังค้างชําระอยู่ ส่ วนนี จะมีมูลค่า
ลดลงเรื อยๆ ตามการผ่อนชําระคืนเงินต้น
4.2 เงินต้น (Principal Repayment) ส่ วนทีไม่ใช่ภาระดอกเบียจะถูกนําไปลดยอดเงินต้น
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ตลาดสิ นเชื อทะเบี ยนรถยนต์ในจังหวัดจันทบุ รี จะประกอบไปด้วย กลุ่ มบริ ษทั ที เป็ น
สถาบัน การเงิ น และกลุ่ ม บริ ษ ทั ท้อ งถิ นที เปิ ดให้บ ริ ก ารสิ น เชื อทะเบี ย นรถยนต์ โดยในพื นที
จังหวัดจันทบุ รี กลุ่ มบริ ษทั ที เปิ ดให้บริ การสิ นเชื อทะเบี ยนรถยนต์ อาทิ เช่ น
1. บริ ษทั เอกดํารงค์ เทรดดิง จัดไฟแนนซ์
2. บริ ษทั เชนลิสซิ งแอนด์ไฮร์ เปอร์ เชส 1993จํากัด
3. บริ ษทั ช.ทีเอ็ม ลิสซิ ง จํากัด
4. บริ ษทั เจ เอส ลิสสิ งจันทบุรี จํากัด
5. บริ ษทั สมชัยธุ รกิจ จํากัด
6. กรุ งศรี คาร์ ฟอร์ แคช
7. ศรี สวัสดิjเงินติดล้อ
8. บริ ษทั พลอยทรั พย์ลิสซิ ง และบริ ษทั ท้องถินอีกมากมาย ในพืนที จังหวัดจันทบุ รี
ทีเปิ ดให้บริ การสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์ (สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดจันทบุรี. ออนไลน์ : 2554)
ซึ งทําให้ตลาดสิ นเชื อทะเบี ยนรถยนต์ในพืนที จันทบุ รีเป็ นตลาดที แข่งขันกันอย่างดุ เดื อด ในเชิ ง
ธุ รกิ จที เกี ยวกับการให้สินเชื อรู ปแบบที มี หลักประกันเป็ นเล่ มทะเบี ยนรถยนต์นนเอง
ั
บริ ษัท AAM จัดไฟแนนซ์
ความเป็ นมาของบริ ษัท AAM จั ดไฟแนนซ์
บริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ (2544 : 10) ก่อตังขึนในปี 2529 โดยเริ มมีการก่อตังธุ รกิจไฟแนนซ์
ในลักษณะการให้กยู้ มื เงินธรรมดาแบบธุ รกิจเจ้าของคนเดียวทีมีเถ้าแก่เป็ นผูด้ ูแลธุ รกิจในยุคของผูก้ ่อตัง
บริ ษทั โดยธุ รกิจไฟแนนซ์แห่ งแรก คือ บริ ษทั ประชาเทรดดิง 2529 จํากัด โดยคุณประชา ผ่องโสภา ผูม้ ี
แนวคิดทีจะทําการบริ หารเงิ นทีมีอยู่และขยายธุ รกิ จในกลุ่มเครื อญาติให้เจริ ญเติบโตด้วยความชํานาญ
ด้านทําธุ รกิจไฟแนนซ์ เงินกูเ้ กิดการขยายตัวของธุ รกิจในรู ปแบบของเถ้าแก่ให้กบั ลูกหลานและขยายตัว
ในภาคตะวันออก ซึ งมีการจดทะเบียนบริ ษทั ทีมีชือแตกต่างกันไป เช่ น บริ ษทั ปราจีนลิสซิ ง จํากัด
ตังอยูท่ ีจังหวัดปราจีน บริ ษทั สระแก้วลิสซิ ง จํากัด ตังอยูท่ ีจังหวัดสระแก้ว บริ ษทั ระยองลิสซิ ง จํากัด
ตังอยูท่ ีจังหวัด ระยอง บ.ตราดยนตรกิจ จํากัด ตังอยูท่ ีจังหวัดตราด
ด้วยการขยายธุ รกิจในกลุ่มเครื อญาติจนเกือบทัวภาคตะวันออกจึงได้เกิดแนวคิดของผูบ้ ริ หาร
ท่านหนึงทีต้องการจะรวมกลุ่มธุ รกิจเพือสร้างความเข้มแข็งทางธุ รกิจและสร้างความเชื อมัน ให้กบั
ผูบ้ ริ โภคภายใต้แบรนด์เดี ยวกัน และมีจุดมุ่งหมาย เดี ยวกัน วิสัยทัศน์เดี ยวกัน มาตรฐานการทํางาน
ทีเหมือนกัน จึงมีการรวมตัวทางธุ รกิ จขึนในปี 2542 ภายใต้ Brand AAM จัดไฟแนนซ์ ซึ งมีการ
จดทะเบียนบริ ษทั มีชือแตกต่างกันไป แบ่งกลุ่ม บริ ษทั ทีจดเบียน บริ ษทั เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
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กลุ่มที 1 คือ บริ ษทั เอเอเอ็ม แคปปิ ตอล เซอร์ วิส จํากัด จดทะเบียนบริ ษทั เมือปี 2542 และได้
ขยายสาขา เพิมขึนทุกปี จนปั จจุบนั มีสาขาทีอยูใ่ นรู ปของ เอเอเอ็ม แคปปิ ตอล เซอร์ วิส จํากัด จํานวน
5 สาขา ทีเรี ยกชือกันตามสํานักงานสิ นเชือ
กลุ่มที 2 คือ บริ ษทั ทีจดทะเบียนใน บริ ษทั พีเอ็มเอส แคปปิ ตอล เซอร์ วสิ จํากัด
กลุ่มที 3 คือ กลุ่มบริ ษทั ทีถูกตังขึนและดําเนิ นธุ รกิจแบบ เจ้าของคนเดียว การบริ หารงาน
ในรู ปแบบของเถ้าแก่มาก่อน และมารวมตัวทางธุ รกิจภายในแบรนด์ AAM จัดไฟแนนซ์
เนืองจากมีวสิ ัยทัศน์ และการดําเนินการจากการรวมกลุ่มกิจการ ทําให้เกิดการทํางานทีเป็ น
มาตรฐาน ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ว่าด้วยเรื องงานบริ การ ซึ งได้รับในปี 2546 ถือเป็ น
ความสําเร็ จก้าวแรกของการเข้าสู่ ธุรกิจภายใต้แบรนด์ AAM จัดไฟแนนซ์
ด้านการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยี กลุ่ม AAM จัดไฟแนนซ์ ไม่หยุดนิ ง ทีจะทําการ
พัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา สร้างฐานการเก็บข้อมูลลูกค้า ด้วยโปรแกรม
C1 ทีนํามาปรับใช้ให้เกิดความคุม้ ค่ากับองค์กร และพัฒนาโปรแกรมอย่างไม่หยุดนิง
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้มีการพัฒนาหน่วยงาน CRM และลูกค้าสัมพันธ์
ขององค์กร ขึน ณ ปี 2549 การขยายธุ รกิจ ได้มีการเขียนแผนงานอย่างชัดเจน มีจุดยืน ของธุ รกิจ คือ
สิ นเชือเงินกูโ้ ดยมีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น นีคือ ตามจุดยืนของกลุ่ม AAM
วิสัยทัศน์ ของ AAM
วิสัยทัศน์ของ AAM คือ “สํานักงานสิ นเชื อในฝันของลูกค้า” ภายใต้การรับประกันจาก
องค์กร ระดับโลก คือได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมีรายละเอียดของความหมายของ AAM คือ
ADVANCED ASSET MANAGEMENT
ADVANCED หมายถึ ง ความคิ ดที ก้าวหน้า นําหน้าการแข่งขัน ด้วยการใช้นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เป็ นตัวนํา
ASSET หมายถึ ง การสร้ างมูลค่าเพิมให้กบั สิ นทรั พย์ขององค์กร เพือความมันคงและ
ยังยืน ด้วยการนําไปใช้สร้างมูลค่าเพิมใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า
MANAGEMENT หมายถึ ง รากฐานขององค์กรที แข็งแรงและมังคังด้วยความสามารถ
ในการบริ หาร และบรรษัทภิบาล
AAM จัดไฟแนนซ์ เติ บโตอย่างมันคงเป็ นบริ ษทั ที ให้บริ การสิ นเชื อทะเบี ยนรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รวมถึงให้บริ การสิ นเชื อจํานําโฉนดทีดิน รับซื อรถมือสองทุก
ประเภท รับทําทะเบียน ประกันภัย พรบ.
สํานักงานใหญ่ของ AAM จัดไฟแนนซ์ตงอยู
ั ท่ ีศูนย์จาํ หน่ายและบริ การรถยนต์ ISUZU
จันทบุรี ถนนสุ ขมุ วิท มีสาขา จํานวนทังสิ น ณ.ปั จจุบนั 32 แห่ง ครอบคลุมพืนทีภาคตะวันออก และ
ขยายไปถึงกรุ งเทพมหานคร และ จังหวัดหนองคาย (บริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์. 2544 : 11)
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พันธกิจAAM จัดไฟแนนซ์
เราจะเป็ นร้ านจัดไฟแนนซ์ทีมอบความคุ ม้ ค่าและเบิกบานใจให้กบั ลูกค้าทีมาใช้บริ การ
ด้วยการสะดวกใช้ สะดวกใจ สบายใจ และมันใจ (บริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ . 2544 : 12)
จุ ดยืนเชิ งกลยุทธ์ AAM จั ดไฟแนนซ์
บริ การสิ นเชื อรายย่อยทีมีหลักประกันประเภทสังหาริ มทรัพย์ทีสะดวกใช้ อนุ มตั ิและได้รับ
เงินรวดเร็ วทีสุ ด และด้วยการให้บริ การลูกค้าทีมีคุณภาพสู งทีมุ่งสร้างความเบิกบานใจสู งสุ ดให้กบั
ลูกค้า (บริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ . 2544 : 12)
แนวคิดการดําเนิ นธุ รกิจ AAM จั ดไฟแนนซ์
บริ การสิ นเชื อรายย่อยทีมีหลักประกันประเภทสังหาริ มทรัพย์ทีสะดวกใช้ อนุ มตั ิและได้รับ
เงินรวดเร็ วทีสุ ด และด้วยการให้บริ การลูกค้าทีมีคุณภาพสู งทีมุ่งสร้างความเบิกบานใจสู งสุ ดให้กบั
ลูกค้า
เราจะสร้ า งความโดดเด่ น เรื องการตอบสนองความต้องการของลู ก ค้า ตามมาตรฐาน
งานบริ การทีเป็ นเลิศ
เราจะมุ่งเน้นการเติบโตในพืนทีภาคตะวันออก และเข้าถึงแหล่งชุ มชนด้วยการคัดเลื อก
ลูกค้าทีมีความน่ าเชื อถื อและมีความเสี ยงตําทีจะทําให้เราสามารถบริ หารความเสี ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากทีสุ ด (บริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ . 2544 : 13)
ทีตั)งสาขา AAM จัดไฟแนนซ์ ในพืน) ทีจังหวัดจันทบุรี (บริ ษทั AAMจัดไฟแนนซ์. 2544 : 13)
ทีตังสาขา AAM จัดไฟแนนซ์ ในพืนทีจังหวัดจันทบุรี มีดงั นี
1. สาขาประชาเทรดดิงส์ ทีอยู่ 45 ม.6 ถ.ตรี รัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
2. สาขาพลับพลา ทีอยู่ 49/17-18 ม.9 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
3. สาขานายายอาม ทีอยู่ 18/3 ม.1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 (อยูร่ ะหว่างกลาง
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี กับ อ.แกลง จ.ระยอง )
4. สาขาสอยดาว ทีอยู่ 138/4 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
5. สาขาขลุง ทีอยู่ 52/7 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
การตัดสิ นใจ
ความหมายของการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลื อกหรื อตัวเลื อกสิ งใดสิ งหนึ ง
จากหลายทางเลื อกทีมีอยู่ โดยไตร่ ตรองอย่างรอบคอบทีจะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายให้มากทีสุ ด
เพือให้ได้ทางเลือกทีดีทีสุ ดและตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากทีสุ ด ได้มีผใู ้ ห้ความหมาย
ของการตัดสิ นใจไว้หลายอย่างแตกต่างกัน ดังนี
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ทิพย์วลั ย์ สี จนั ทร์ และคณะ (2546 : 110) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นการเลือกทางเลือก
มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ งต้องมีทางเลือกหลายๆ ทางเกิ ดขึนก่อน และนํามาเปรี ยบเทียบ
กันจนได้ทางเลือกทีเหมาะสมทีสุ ดมาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
สมคิด บางโม (2548 : 178) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การตัดสิ นใจเลือกทางปฏิบตั ิ
ซึ งมีหลายทางเป็ นแนวปฏิบตั ิไปสู่ เป้ าหมายทีวางไว้ การตัดสิ นใจนีอาจเป็ นการตัดสิ นใจทีจะกระทําการ
สิ งใดสิ งหนึ งหรื อหลายสิ งเพื อความสําเร็ จตรงตามที ตังเป้ าหมายไว้ในทางปฏิ บตั ิก ารตัดสิ นใจ
มักเกียวข้องกับปั ญหาทียุง่ ยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัยมากกว่าหนึ งทางเสมอ
ดังนันจึงเป็ นหน้าทีของผูว้ ินิจฉัยปั ญหาว่าจะเลือกสังการปฏิบตั ิ โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้ าหมายอย่างดี
ทีสุ ดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การนัน
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 46) การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือก
ทีจะกระทําสิ งใดสิ งหนึงจากทางเลือกต่างๆ ทีมีอยู่ ซึ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆ
ของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยเขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์
การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการทีสําคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
วิรัช สงวนวงค์วาน (2546 : 49) กล่าวว่าการตัดสิ นใจหมายถึง การเลือกทําการอย่างใด
อย่างหนึงในทางเลือกทีมีอยูต่ งแต่
ั สองทางขึนไป
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ หมายถึ งการชี ขาดหรื อสรุ ปผล
การเปรี ยบเทียบระหว่างผลการปฏิบตั ิ ซึ งได้จากการวัดกับเกณฑ์ทีกําหนดไว้วา่ สู งตํากว่ากันขนาดไหน
ทังนี การตัดสิ นใจที ดี ตอ้ งอาศัยการพัฒนาอย่างถี ถ้วนทุ กแง่ ทุกมุ มและการกระทําอย่างยุติธรรม
โดยอาศัยสภาพความเหมาะสมต่างๆ ประกอบ
องค์ ประกอบในการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการเลื อกหาทางปฏิ บ ตั ิ อย่า งใดอย่า งหนึ งจากบรรดา
ทางเลื อกต่างๆ เพือให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทีต้องการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์บ างประการพิจารณา
การตัดสิ นใจ ซึ งมีองค์ประกอบได้แก่
1. การตัดสิ นใจต้องมีทางเลือกและทางเลือกทีจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ งนันต้องมี
มากกว่าหนึงทางเลือก จึงต้องทําการตัดสิ นใจ
2. การตัดสิ นใจต้องมีจุดมุ่งหมาย หรื อวัตถุ ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่าง
ทีต้องการบรรลุ และเราเองยังไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆ ทีจะทําได้นนทางเลื
ั
อกไหนทีจะทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน
3. การตัดสิ นใจเป็ นเรื องของกระบวนการใช้ความคิด ใช้หลักเหตุผลเป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินทางเลือก หลักเกณฑ์ทีนํามาใช้ในการประเมินทางเลือกทีสําคัญคือ ความสามารถของทางเลือก
ในการสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ทีต้องการ
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วัตถุประสงค์ ของการตัดสิ นใจ
มีแนวคิด 3 ประการคือ
1. การตัดสิ นใจรวมถึงการเลือก ถ้าหากมีสิงเลือกเพียงสิ งเดียวการตัดสิ นใจย่อมเป็ นไป
ไม่ได้
2. การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการเป็ นความคิดทีจะต้องมีความละเอียด สุ ขุม รอบคอบ
เพราะอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สาํ นึกมีอิทธิ พลต่อกระบวนการความคิดนัน
3. การตัดสิ นใจเป็ นเรื องของการกระทําทีมีจุดมุ่งหมาย เพือให้ได้ผลลัพธ์และความสําเร็ จ
ทีต้องการและหวังไว้
ขั)นตอนในการตัดสิ นใจ
โดยทัวไปกระบวนการตัดสิ นใจจะมีความแตกต่างกันในด้านการจัดกลุ่มของแต่ละขันตอน
สําหรับกระบวนการตัดสิ นใจ ดังนี (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2547 : 50 – 52)
1. การตัดสิ นปั ญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา สําหรับขันตอนแรกของการตัดสิ นใจ
จะเป็ นการกําหนดปั ญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาให้เกิดความชัดเจนก่อน ซึ งปั ญหาทีเกิดขึนกับ
องค์การบางครังยากต่อการระบุวา่ มาจากสาเหตุใด เช่น องค์การประสบปั ญหาเกียวกับต้นทุนการผลิต
ทีสู งขึนซึ งอาจเกิดขึนจากหลายสาเหตุ ดังนันผูบ้ ริ หารจึงต้องทําการศึกษาวิเคราะห์เพือระบุและกําหนด
ปั ญหาให้ชดั เจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โดยทัวไปการแบ่งประเภทของปั ญหาได้แก่ ปั ญหาทีเป็ นมา
ตังแต่อดีตและปั ญหามีแนวโน้มรุ นแรงมากขึนในอนาคต ปั ญหาทีทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดขึนและควร
เตรี ยมการป้ องกันหรื อปั ญหาเฉพาะด้านเป็ นปั ญหาทีเกิดจากสาเหตุเดียวและสามารถแก้ไขสําเร็ จได้ง่าย
เป็ นต้น ดังนันการกําหนดปั ญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาจึงเป็ นขันตอนทีมีความสําคัญมากทีสุ ด
ต่อการตัดสิ นใจ
2. การกําหนดทางเลือกต่างๆ ทีจะใช้แก้ปัญหา เมือสามารถกําหนดปั ญหาได้ชดั เจนแล้ว
โดยจะต้องมีการกลันกรองข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับปั ญหาทังหมด เช่น ข้อมูลเกียวกับสภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การเพือค้นหาปั จจัยต่างๆ ทีเป็ นองค์ประกอบของปั ญหาทีมีระดับความรุ นแรง
แตกต่างกัน ข้อมูลทีเกียวข้องทังหมดจะถูกนํามากําหนดเป็ นทางเลื อกเพือแก้ปัญหาทางเลือกทีกําหนด
ในขันตอนนีอาจมีหลายทางเลือก เช่น ทางเลือกในการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตทีสู งขึนอาจเกิดขึนได้
ตังแต่การปรับวิธีการทํางานของฝ่ ายผลิต การฝึ กอบรมทีมงานเพือเพิมทักษะการผลิต การปรับปรุ ง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
3. การประเมินผลทางเลื อกต่างๆ ทีได้กาํ หนด หลังจากวิเคราะห์ปัญหาทําการกําหนด
ทางเลือกต่างๆ ทีจะใช้แก้ปัญหา จากนันจึงทําการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ซึ งเป็ นแนวทางการนํา
ปั ญหาไปสู่ การแก้ไข ในขันตอนนี ผูต้ ดั สิ นใจจะวิเคราะห์และประเมินว่าทางเลือกใดสามารถแก้ไข
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ปั ญหาได้ดีทีสุ ด ทางเลือกใดควรจะดําเนิ นก่อนและหลัง มีการใช้กระบวนการชังนําหนักเพือพิจารณา
ผลดี และผลเสี ยในแต่ละทางเลื อกด้วยนอกจากนี จะต้องพิจารณาด้วยว่าการตัดสิ นใจในทางเลื อกหนึ ง
ย่อมส่ งผลกระทบต่อปั ญหาอืนๆ ตามมาได้ ดังนันควรวิเคราะห์และประเมินทางเลื อกอย่างรอบคอบ
สําหรับปั ญหาทีเกิดขึนจะเป็ นการพิจารณาปั ญหาจากภายในองค์กรมากกว่าภายนอก เช่น บุคคลากร
อุปกรณ์ขาดแคลน แนวทางแก้ไขสามารถทําได้โดยการเพิมบุคลากร การจัดซืออุปกรณ์เพิม เป็ นต้น
จากขันตอนในการตัดสิ นใจทีกล่าวมาข้างต้นสามารถนําเสนอเป็ นรู ปภาพของกระบวนการ
ขันตอนในการตัดสิ นใจดังภาพประกอบ 2
การกําหนดปั ญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา

การกําหนดทางเลือกต่าง ๆ ทีจะใช้แก้ปัญหา

การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ทีได้กาํ หนด

การตัดสิ นใจเลือกทีเหมาะสมทีสุ ด

ดําเนินการตามทางเลือกทีตัดสิ นใจ
ประเมินผลทีเกิดจากทางเลือกนันๆ
ภาพประกอบ 2 ขันตอนในการตัดสิ นใจ
ที มา : ชนงกรณ์ กุณฑลบุ ตร. 2547 : 50
จากภาพประกอบ 2 แสดงถึงขึนตอนในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ขันตอนการกําหนดปั ญหา
และวิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญหา การกํา หนดทางเลื อกต่า งๆ ที จะใช้แ ก้ปั ญหา การประเมิ นผล
ทางเลื อกต่า งๆ ที ได้กาํ หนด การตัด สิ นใจเลื อกที เหมาะสมที สุ ด การดํา เนิ น การตามทางเลื อ ก
ที ตัดสิ นใจ รวมทังการประเมิ นผลที เกิ ดจากทางเลื อกนันๆ ตามลําดับ
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4. การตัดสิ นใจเลื อกทีเหมาะสมทีสุ ดเป็ นการนําเอาทางเลื อกต่างๆ มาเปรี ยบเทียบว่า
ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็ นไปได้มากกว่ากัน เช่น องค์การมีเงินทุนไม่เพียงพออาจใช้ทางเลือก
ทีเป็ นไปได้มากทีสุ ด คือ การกูย้ มื จากภายนอก การนําเงินกําไรสะสมมาใช้ เป็ นต้น
5. ดําเนินการตามทางเลือกทีตัดสิ นใจ เป็ นการเลือกทางเลือกทีดีทีสุ ดและมีความเหมาะสม
มากทีสุ ด จากนันจึงนําผลการตัดสิ นใจสู่ การปฏิบตั ิและประเมินผลต่อไป
6. ประเมินผลทีเกิ ดจากทางเลื อกนันๆ การประเมินผลเป็ นการพิจารณาคุ ณค่าของผลงาน
และความแตกต่างระหว่างผลการปฏิ บตั ิงานกับเกณฑ์ และมาตรฐานทีได้เลือกจากทางเลือกทีตัดสิ นใจ
ทังนี ผูบ้ ริ หารต้องนําการเปรี ยบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนว่า มีความแตกต่างกันหรื อไม่
และความแตกต่างนันมีความสําคัญมากน้อยเพียงใด จะก่อนให้เกิดความเสี ยหายหรื อไม่มากเพียงใด
โดยตีค่าของความแตกต่างนันจากผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึนว่า เป็ นผลดี หรื อผลเสี ยต่อองค์การ
อย่างไร
จากแนวคิดเกียวกับขันตอนในการตัดสิ นใจทีกล่าวมานี สามารถสรุ ปได้วา่ ขันตอนในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 6 ขันตอน คือ ขันตอนการกําหนดปั ญหาและวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหา การกําหนดทางเลือกต่างๆ ทีจะใช้แก้ปัญหา การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ทีได้รับการ
ตัดสิ นใจเลือกทีเหมาะสมทีสุ ด การดําเนิ นการตามทางเลือกทีตัดสิ นใจรวมทังการประเมินผลทีเกิด
จากการเลือกนันๆ ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางกําหนดโครงสร้างคําถาม
ในแบบสอบถามในส่ วนทีเกียวข้องกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื อทะเบียน
รถยนต์ของ AAM จัดไฟแนนซ์ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี
ทฤษฏีการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจเป็ นการนําแนวความคิดทีมีเหตุผลทีผูบ้ ริ หารใช้ในการเลื อกทางเลื อกทีดี ทีสุ ด
ซึ งสามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามวิธีการตัดสิ นใจและทฤษฎี
การตัดสิ นใจตามบุคคลทีตัดสิ นใจ ดังนี (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2548 : 260)
1. ทฤษฎี การตัดสิ นใจจําแนกตามวิธีการตัดสิ นใจ สามารถจําแนกทฤษฎี การตัดสิ นใจ
ตามวิธีการตัดสิ นใจออกเป็ น 3 วิธี ดังนี
1.1 ทฤษฎี การตัดสิ นใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิ คการคาดการณ์ และการ
พยากรณ์เข้ามาประกอบการตัดสิ นใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม เป็ นต้น
1.2 ทฤษฎีการตัดสิ นใจโดยการพรรณนา เป็ นการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื องมือ
ในการตัดสิ นใจ ดังนันผูว้ ิจยั จะต้องมีการพิสูจน์และเห็ นจริ งจึงจะดําเนิ นการตัดสิ นใจได้ บางครัง
เรี ยกการตัดสิ นใจแบบนีว่า การตัดสิ นใจทางวิทยาศาสตร์
1.3 ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจโดยกํา หนดความเป็ นทฤษฎี ที คํา นึ ง ถึ ง ว่ า แนวทางการ
ตัดสิ นใจควรจะเป็ นหรื อน่าจะเป็ นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้ าหมายทีต้องการตัดสิ นใจได้
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2. ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามบุคคลทีตัดสิ นใจ สามารถจําแนกทฤษฎีการตัดสิ นใจ
โดยการจําแนกตามบุคคลทีตัดสิ นใจได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี
2.1 การตัดสิ นใจโดยคนเดียว เป็ นการตัดสิ นใจโดยคนๆ เดียวจะทําให้เกิดความรวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจ มักจะใช้ธุรกิจขนาดย่อมทีมีผปู ้ ระกอบการทีเป็ นเจ้าของกิจการ
และเป็ นผูท้ ีใกล้ชิดปั ญหาและทราบข้อมูลได้ดีกว่า
2.2 การตัดสิ นใจโดยกลุ่มเป็ นการตัดสิ นใจทียึดทีมงาน และ คณะกรรมการเป็ นผูร้ ่ วม
ตัดสิ นใจเป็ นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เมือใดก็ตามทีต้องการความร่ วมมือ ผูบ้ ริ หาร
จึงควรให้ผูท้ ีเกี ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วม ดังนัน การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
จึงจําเป็ นสําหรับองค์การในอนาคต
อย่า งไรก็ ตามในการตัดสิ นใจโดยคนเดี ย วหรื อกลุ่ ม นัน ผูบ้ ริ หารจําเป็ นที จะต้อง
พิจารณาความสลับซับซ้อนของปั ญหาปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจด้วย ซึ งความสลับซับซ้อน
ของปั ญหา
ส่ วนประสมทางการตลาด
ดารารัตน์ สุ พรรณบรรจง (2546 : 4 – 7) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ของสิ นค้านัน โดยพืนฐานจะมีอยู่ 4 ตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การจะมี ความแตกต่างส่ วนประสม
ทางการตลาดของสิ นค้าทัวไป กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริ การ
และสิ งแวดล้อมทางกายภาพซึ งทังสามส่ วนประสมเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ
ส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps แบบดังเดิมทํางานได้ดีกบั สิ นค้า แต่ธุรกิจบริ การต้องให้
ความสนใจกับปั จจัยตัวอืนเพิมอีก 3Ps เพือใช้กบั การตลาดบริ การ ได้แก่ คน (People) กระบวนการ
(Process) และเหตุการณ์ ทางการภาพ (Physical Evidence) เพราะการให้บริ การโดยมากกระทํา
โดยคน ดังนันการคัดเลือกและฝึ กอบรมและการจูงใจพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างในความ
พึงพอใจของลูกค้าอย่างใหญ่หลวง (Kotler. 2003 : 450)
สําหรั บธุ รกิ จบริ การนันส่ วนประสมทางการตลาดสําหรั บธุ รกิ จบริ การมีส่วนประกอบ
ทีสําคัญนํามาประกอบการพิจารณาเพือกําหนดตําแหน่งของการบริ การ และส่ วนตลาดของธุ รกิ จ
บริ การ แต่ส่วนของส่ วนประสมทางการตลาดมีความเชื อมโยงและสอดคล้องกันเพือให้การดําเนิ นงาน
ด้านการตลาดประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ งประกอบด้วยหลัก 7Ps ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา
การจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด คนหรื อบุคลากร กระบวนการและเหตุ การณ์ ทางกายภาพ
ซึ งมีรายละเอียด ดังนี
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจบริ การ คือ สิ งทีเสนอขายโดยธุ รกิจ เพือสนอง
ความต้องการลูกค้าให้ได้รับความพอใจ ซึ งครอบคลุมทุกสิ งทุกอย่างของตัวสิ นค้าและสิ งทีจัดเตรี ยมไว้
บริ การลูกค้า เนืองจากลูกค้าไม่ได้ตอ้ งการเพียงตัวสิ นค้าและบริ การเท่านัน แต่ยงั ต้องการประโยชน์
หรื อคุณค่าอืนทีจะได้รับจากการซือสิ นค้าและบริ การของธุ รกิจบริ การด้วย
ศรี สุภา สหชัยเสรี (2544 : 87 – 89) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ งทีสามารถตอบสนองต่อ
ความจําเป็ นหรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ งอาจจะเป็ นวัตถุ บริ การ กิจกรรม ความคิด สถานที
หรื อ องค์กร เป็ นต้น ซึ งผลิ ตภัณฑ์ถือเป็ นสิ งทีผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องทําการศึกษาเป็ นเบืองต้น
ก่อนทีจะดําเนิ นงานด้านการตลาดใดๆ เช่ น การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้ าหมาย หรื อการจัด
ส่ วนประสมการตลาดต่อไป กล่าวคื อ ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องศึ กษาคุ ณลักษณะ และประเภท
ของผลิ ตภัณฑ์ทีจะทําการตลาดนันๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ ง จึงเป็ นทีมาของเกณฑ์หรื อแนวทางการศึกษา
และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ดังนี
1.1 ระดับของผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ หารการตลาดโดยทีไป ได้จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 3 ระดับคือ
1.1.1 ผลิ ตภัณฑ์ (Core Product) คือประโยชน์หรื อความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
ทีต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หนึงๆ เช่น การซื อเครื องสําอาง
1.1.2 ผลิตภัณฑ์ในด้านรู ปแบบ (Tangible Product) คือ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ทีผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ซึ งโดยทัวไปจะเป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคจะสัมผัสได้
เช่น ตรายีห้อ คุณภาพงานบริ การ เป็ นต้น
1.1.3 ผลิ ตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ประโยชน์ทีผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
นอกเหนื อจากประโยชน์หลักของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ เพือสร้ างความประทับใจในผลิ ตภัณฑ์
หรื อบริ การแก่ผบู ้ ริ โภคเพิมเติม
1.2 การแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์
นอกจากการจัดแบ่งระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็ นระดับต่างๆ แล้ว การบริ หารการตลาด
ในปั จจุบนั ยังจําเป็ นต้องจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ตามลักษณะทีสอดคล้องกับการ
แบ่งประเภทตลาดด้วย
2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุณค่าของผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์นนั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ลูกค้า
จะตัดสิ นใจซื อ ดังนัน ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึ งถึงคุณค่าทีรับรู ้ในสายตาผูบ้ ริ โภคซึ งจะต้อง
พิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์นนั ต้นทุนสิ นค้า
และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องสภาวะการแข่งขัน ปั จจัยอืนๆ เช่นภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล
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ศรี สุภา สหชัยเสรี (2544 : 107 – 108) กล่าวว่า ราคา หมายถึง อัตราในการแลกเปลียน
ผลิ ตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาด โดยใช้เงิ นเป็ นสื อกลาง การประยุกต์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เกี ยวกับ
กฎของอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) มาเป็ นองค์ประกอบการตัดสิ นใจกําหนดกลยุทธ์
ด้านราคา เพือให้ผลิ ตภัณ ฑ์มีระดับ ราคาที เป็ นที น่ าพอใจขององค์กร คื อ สามารถตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และ เหมาะสมกับระดับความสามารถหรื อกําลังซื อของผูบ้ ริ โภคในตลาด
3. ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง สถานทีให้บริ การและช่ องทางการจัดจําหน่าย
ในส่ วนของสถานทีการให้บริ การส่ วนแรกคือ การเลือกทําเลทีตัง (Lacation) การเลือกทําเลทีตังธุ รกิ จ
นับว่ามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุ รกิจบริ การทีผูบ้ ริ โภคต้องไปรับบริ การในสถานทีทีผูใ้ ห้บริ การ
จัดไว้ เพราะทําเลทีตังทีเลือกเป็ นตัวกําหนดกลุ่มเป้ าหมายทีจะเข้ามาใช้บริ การ ดังนัน สถานทีให้บริ การ
ต้องสามารถครอบคลุมพืนทีในการให้บริ การกลุ่มเป้ าหมายได้มากทีสุ ดและคํานึ งถึงทําเลทีตังของ
คู่แข่งขันด้วย โดยความสําคัญของทําเลทีตังจะมีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของธุ รกิจบริ การแต่ละประเภทในส่ วนของช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels) การกําหนดช่องทาง
การจัดจําหน่ายต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่ ลักษณะของการบริ การ ความจําเป็ นในการ
ใช้คนในการจําหน่าย และ ลูกค้าเป้ าหมายของธุ รกิจบริ การ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติดต่อสื อสารเกี ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผูซ้ ื อกับผูข้ ายเพือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื อ การติดต่อสื อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย
และการติดต่อสื อสารโดยไม่ใช้คนเป็ นเครื องมือในการติดต่อสื อสารมีหลายประการซึ งอาจเลือกใช้
หนึ งหรื อหลายเครื องมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื องมือสื อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC) โดยพิจารณาถึ ง ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื องมือส่ งเสริ มการตลาดทีสําคัญ มีดงั นี
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมหนึ งในการเสนอข่าวสารเกียวกับองค์กร
และผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อความคิดทีต้องการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่าย
สิ นค้ากับกลุ่ มผูร้ ั บข่าวสารจํานวนมาก ซึ งอาจจะอยู่ในรู ปแบบการแจ้งข่าวสาร การจูงใจให้เกิ ด
ความต้องการหรื อการเตือนความทรงจํา
4.2 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เครื องมือการส่ งเสริ มการขาย เช่น คูปอง
การประกวด ของแถม และอืนๆ มีประโยชน์แตกต่างกัน เช่น การสื อสาร สามารถดึงดูดความสนใจ
ผูบ้ ริ โภคเข้าไปสู่ ตวั สิ นค้า การจูงใจมอบสิ ทธิ พิเศษ สิ งจูงใจซึ งมีคุณค่าต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นการเชิ ญชวน
ให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อสิ นค้าทันที การส่ งเสริ มการขายเป็ นเครื องมือระยะสัน เพือกระตุ น้ การ
ตอบสนองให้เร็ วขึน เป็ นงานเกียวข้องกับการสร้ าง การนําไปใช้ และการเผยแพร่ วสั ดุและเทคนิ ค
ต่างๆ โดยใช้เสริ มกับการโฆษณา และช่ วยเสริ มการขาย การส่ งเสริ มการขายอาจจะทําโดยวิธีทาง
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ไปรษณี ย ์ แคตตาล๊อค สิ งพิมพ์จากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต การจัดแสดงสิ นค้า การแข่งขันการขายและเครื องมื อ
อืนๆ โดยมีจุดหมาย คือ เพิมความพยายามในการขายของพนักงานขาย ผูจ้ าํ หน่ายและผูข้ ายให้ผขู ้ าย
ผลิ ตภัณฑ์ และให้ลูกค้าต้องการซื อผลิ ตภัณฑ์ยีห้อนัน ทําให้การขายโดยใช้พนักงานขายและการ
โฆษณาสามารถไปได้อย่างดี เพราะการส่ งเสริ มการขายเป็ นการให้สิงจูงใจพิเศษ
4.3 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การใช้พนักงานขายเป็ นเครื องมือ
จะได้ผลดี เมือผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นขันสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจซื อ โดยเฉพาะอย่างยิงเพือสร้าง
ความชอบการโน้มน้าวและการตัดสิ นใจซื อ การใช้พนักงานขายมีคุณสมบัติดงั นี 1) เป็ นการเผชิ ญหน้า
ระหว่างบุคคลเป็ นการปฏิสัมพันธ์อย่างฉับพลันระหว่างบุคคลตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ละคนสามารถ
สังเกตปฏิกิริยาของอีกคนหนึ งได้ทนั ที 2) เป็ นการหว่านพืชเพือหวังผลการใช้พนักงานขายก่อให้เกิ ด
ความสัมพันธ์กนั ในหลายระดับเริ มตังแต่การนําเสนอข้อมูลเพือการขายไปจนถึ งมิตรภาพส่ วนบุคคล
อันลึกซึ ง 3) การตอบสนอง การใช้พนักงานขายทําให้ผซู ้ ื อมีความรู ้สึกความรับผิดชอบทีจะต้องรับฟั ง
การนําเสนอขายใช้พนักงานขาย เป็ นรู ปแบบการติดต่อสื อสารจากผูส้ ่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับข่าวสาร
โดยตรงอาจเรี ยกว่า เป็ นการติดต่อสื อสารระหว่างบุ คคลผูส้ ่ งข่าวสารจะสามารถรั บรู ้ และประเมินผล
จากผูร้ ับข่าวสารได้ทนั ที พนักงานขายสามารถแนะนํา ชักชวนให้ผูบ้ ริ โภคซื อสิ นค้าและบริ การ
กระตุน้ ให้เพิมการใช้บริ การสําหรับผูท้ ีเป็ นลูกค้าเดิม และยังสามารถให้ความช่วยเหลือ ดูแลลูกค้า
และเรี ยนรู ้ล่วงหน้าว่าลูกค้าต้องการอะไร เพือทําให้โอกาสในการขายสิ นค้าหรื อบริ การอืนๆให้กบั
ลูกค้าเพิมเติมต่อไปในอนาคต
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) คุณลักษณะเด่น
ของการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวทีแตกต่างจากเครื องมือส่ งเสริ มการตลาดอืนๆ คือ มีความ
น่าเชื อถือ สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สร้างเป็ นเรื องราวเกียวกับบริ ษทั หรื อสิ นค้าได้การให้ข่าว
เป็ นการเสนอความคิดเกียวกับสิ นค้า บริ การ หรื อ นโยบายบริ ษทั โดยผ่านสื อซึ งอาจไม่จาํ เป็ นต้องมี
การจ่ายเงิน หรื อจ่ายเงินก็ได้ การให้ข่าวเป็ นส่ วนหนึงของการประชาสัมพันธ์
4.5 การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทสําคัญอย่างยิงกับธุ รกิ จ
บริ การ เพราะผูท้ ีเคยใช้บริ การจะทราบว่าบริ การของธุ รกิจนันเป็ นอย่างไร จากประสบการณ์ของตน
แล้วถ่ายทอดประสบการณ์ นนต่
ั อไปยังผูซ้ ึ งอาจจะเป็ นผูใ้ ช้บริ การในอนาคต หากผูท้ ีเคยใช้บริ การ
มีความรู ้สึกทีดี ประทับใจในบริ การ ก็จะบอกต่อๆ ไปยังญาติพีน้องและคนรู ้จกั และแนะนําให้ไป
ใช้บริ การด้วยซึ งสามารถช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการตลาดและการติดต่อสื อสารได้มาก
แต่ในทางตรงข้าม หากไม่ประทับใจในการบริ การ ก็จะบอกต่อในทางไม่ดี การแนะนําของคนรู ้จกั
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูท้ ีไม่เคยใช้บริ การสู งมาก ดังนัน การบอกกล่าวแบบ
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ปากต่อปากจึงมีผลกระทบกับธุ รกิจบริ การอย่างยิง การได้รับประสบการณ์จากการใช้บริ การทีไม่ดี
จะมีผลเสี ยอย่างยิงต่อธุ รกิ จบริ การ เพราะผูใ้ ช้ทีไม่พอใจในการบริ การมี แนวโน้มทีจะบอกกล่าว
แบบปากต่อปากสู่ ผอู ้ ืนมากกว่าผูท้ ีสนใจในบริ การ
5. บุคลากร (People) ทีให้บริ การหรื อพนักงาน (Employees) คุณภาพในการให้บริ การ
ต้องอาศัยการคัดเลื อก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพือให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน พนักงานต้องมี ความสามารถ มี ทศั นคติ ทีดี สามารถตอบสนองต่อลู กค้า
มีความคิดริ เริ ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. กระบวนการให้ บริการ (Process) หมายถึง ขันตอนการให้บริ การเพือส่ งมอบคุณภาพ
การบริ การแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและประทับใจ จะพิจารณาใน 2 ด้าน คือ ความซับซ้อน (Complexity)
และความหลากหลาย (Divergence) ในด้านความซับซ้อนจะต้องพิจารณาถึงขันตอนและความต่อเนื อง
ของงานในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อขอรับบริ การสิ นเชื อ ระยะเวลาในการ
อนุ มตั ิสินเชื อ ขันตอนในการอนุ มตั ิสินเชื อ ส่ วนด้านความหลากหลายต้องพิจารณาความมีอิสระ
ความยืดหยุ่น และสามารถทีจะเปลียนแปลงขันตอนหรื อลําดับการทํางานได้ เช่น การปรับเปลียน
อัตราดอกเบียพิเศษสําหรับกลุ่มลู กค้าทีมี คุณสมบัติพิเศษหรื อการปรั บระยะเวลาในการชําระให้
เหมาะกับความสามารถในการชําระหนีของลูกค้า
7. เหตุการณ์ ทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและการนําเสนอหลักฐาน
ทางกายภาพของการให้บริ การ สภาพแวดล้อมของสถานทีให้บริ การ การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่ วน
หรื อแผนกของพืนทีในอาคาร และ ลักษณะทางกายภาพอืนๆ ที สามารถดึ งดูดใจลูกค้าและทําให้
มองเห็นภาพลักษณ์ของการบริ การได้อย่างชัดเจน ได้แก่ มีอุปกรณ์สํานักงานทันสมัย มีบรรยากาศ
ภายในสํานักงานทีดี ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การได้รับรองมาตรฐานระบบการบริ การงาน
คุณภาพ ISO เป็ นต้น
จากแนวคิ ดและส่ วนประสมทางการตลาดทีกล่าวมานี สามารถสรุ ปได้ว่าส่ วนประสม
ทางการตลาดมี ค วามเชื อมโยง และสอดคล้องกันเพื อให้ก ารดํา เนิ นงานด้า นการตลาดประสบ
ความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์เป็ นสิ งสําคัญที ต้องมี การพัฒนาร่ วมกัน เพือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมที สุ ด ซึ งประกอบด้วยหลัก 7Ps
ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด คนหรื อบุคลากร กระบวนการและ
เหตุการณ์ ทางกายภาพ ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดดังกล่ าวมาใช้เป็ นแนวทางกําหนดโครงสร้ าง
คําถามในแบบสอบถามในส่ วนที เกี ยวข้องกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื อ
ทะเบียนรถยนต์ของ AAM จัดไฟแนนซ์ในพืนทีจังหวัดจันทบุรี
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พฤติกรรมผู้บริ โภค
ในเรื องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมาย แต่ผูว้ ิจยั จะนํามา
กล่าวพอสังเขป ดังนี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546 : 192) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ ริ โภคทําการค้นคว้า การคิด การซื อ การใช้ การประเมินผลในสิ นค้า
และบริ การ คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุ ผลหลายประการ กล่ าวคื อ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่อกลยุทธ์
การตลาดของธุ รกิจ และมีผลทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จเพือให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด
คือ การทําให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยเหตุนี เราจึงต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพือจัดสิ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์
ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
กล่าวสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของบุคคลหนึ ง ซึ งการแสดงออก
ของแต่ละบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การ รวมทังกระบวนการในการตัดสิ นใจ
ทีมีผลโดยตรงกับการซื อและการใช้สินค้าหรื อบริ การต่างๆ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั
เกียวกับพฤติกรรมการซื อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทังทีเป็ นบุคคล กลุ่มหรื อองค์การ เพือให้ทราบถึ ง
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ การใช้ การเลือกบริ การ แนวคิดหรื อประสบการณ์ทีจะ
ทําให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ นักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผล
หลายประการ ได้แก่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจ และมีผล
ทําให้ธุรกิ จประสบความสําเร็ จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
และเพือให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด คือ ทําให้ลูกค้าพึงพอใจ คําถามทีใช้คน้ หาลักษณะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ งประกอบด้วย Who (ใคร) What (อะไร) Why (ทําไม) Who
(ใคร) When (เมือใด) Where (ทีไหน) และ How (อย่างไร) เพือค้นหาคําตอบ 7 ประการคือ 7Os
ซึ งประกอบด้วย Occupants (ลักษณะ) Objects (สิ งทีต้องการ) Objectives (วัตถุประสงค์) Organization
(บทบาท) Occasions (โอกาส) Outlets (ช่องทาง) Operations (ขันตอน ) ดังสรุ ปด้วยตาราง 1
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ตาราง 1 การใช้คาํ ถามเพือหาคําตอบ 7 ประการเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รวมทังการกําหนดกลยุทธ์
การตลาดให้สอดคล้องกับคําตอบทีเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คําถาม (6Ws และ 1H)

คําตอบทีต้องการ 7Os

กลยุทธ์ทางการตลาด
ทีเกียวข้อง

1.ใครอยูใ่ นตลาด
เป้ าหมาย
(Who is in market)

ลักษณะกลุ่มเป้ าหมายทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps)
ประกอบด้วย กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจําหน่าย และส่ งเสริ ม
การตลาดทีเหมาะสมและตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย

2. ผูบ้ ริ โภคซื ออะไร
(What does the
consumer
buy)

สิ งทีผูบ้ ริ โภคต้องการซื อ คือ
ต้องการคุณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และ
ความแตกต่างทีเหนื อว่าคู่แข่ง

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product
Strategies)ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
หลัก รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้แก่
การบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสิ นค้า รู ปแบบ
บริ การ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ทีคาดหวัง
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน ความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ บริ การ พนักงานและ
ภาพลักษณ์

3. ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื อ วัตถุประสงค์ในการซือ ผูบ้ ริ โภค
(Why dose the
ซื อสิ นค้าเพือตอบสนองความ
consumer boy)
ต้องการของเขาทังทางร่ างกาย
และด้านจิตวิทยา ซึ งต้องศึกษาถึง
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการซื อคือ
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้าน
สังคม ปั จจัยด้านจิตวิทยา ปั จจัย
ส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านสถานการณ์

กลยุทธ์ทีใช้มากคือ กลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ (Product Strategies)
กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาด
(Promotion Strategies) ประกอบด้วย
กลยุทธ์โฆษณา การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้พนักงานขายและ
ส่ งเสริ มการขาย กลยุทธ์ราคา
(Price Strategies) กลยุทธ์ดา้ นช่อง
ทางการจัดจําหน่าย (Distribution
Channel Strategies)
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ตาราง 1 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ 1H)

คําตอบทีต้องการ 7Os

4. ใครมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื อ
(Who participates in the
buying)

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ทีมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซือ
ประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ ม ผูม้ ี
อิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซือ ผูซ้ ื อ
และผูใ้ ช้

กลยุทธ์ทีใช้มาก คือ กลยุทธ์
การโฆษณา และ กลยุทธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
(Advertising and Promotion
Strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิ พล

5. ผูบ้ ริ โภคซื อเมือใด
(When dose the consumer
buy)

โอกาสในการซือ เช่น ช่วง
เดือนใดของปี หรื อช่วงฤดูกาล
ใดของปี ช่วงวันใดของเดือน
ช่วงเวลาใดของวันโอกาสพิเศษ
หรื อ เทศกาลวันต่างๆ

กลยุทธ์ทีใช้มากคือ กลยุทธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion Strategies) เช่นการ
ทําการส่ งเสริ มการตลาดเมือใด
สอดคล้องกับโอกาสในการซือ

6. ผูบ้ ริ โภคซื อทีไหน
(Where does the
consumer buy)

ช่องทางหรื อแหล่งทีผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์ทีใช้ คือ กลยุทธ์ช่องทาง
ไปทําการซื อหรื อใช้บริ การ
จัดจําหน่าย บริ ษทั นําผลิตภัณฑ์
สู่ ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร

7. ผูบ้ ริ โภคซื ออย่างไร
(How does the
consumer buy)

ขันตอนในการตัดสิ นใจซือ
ประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซือและพฤติกรรม
ภายหลังการซื อ

ทีมา : ปณิ ศา ลัญชานนท์. 2548 : 88

กลยุทธ์ทางการตลาดที
เกียวข้อง

กลยุทธ์ทีใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ ม
การขายและการตลาดทางตรง
เช่น พนักงานขายกําหนด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซือ
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สรุ ปได้วา่ นักการตลาดถ้าสามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื อว่า ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของตน
มีคุณภาพเด่นกว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของคู่แข่งขัน สามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติทีดีต่อผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การของตนได้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันย่อมมีจินตนาการทีดีอยูใ่ นหัวใจของผูบ้ ริ โภค โอกาส
ทีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจะย่อมมีมากด้วย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดนี มาใช้คน้ หา วิจยั เพือนําไปศึกษาและวิเคราะห์เกียวกับพฤติกรรมการซื อ
และการใช้ของผูบ้ ริ โภคอันนําไปสู่ ความพึงพอใจตามความต้องการ ความคิดและตามประสบการณ์
ของผูบ้ ริ โภคจะก่อให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ ทีเหมาะสมและถูกต้อง
ทีจะทําให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ สู งสุ ดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชือทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั
AAM จัดไฟแนนซ์ในพืนทีจังหวัดจันทบุรี
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความสามารถของผลิ ตภัณฑ์ทีสร้ างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ซึ งเป็ นความพอใจทีเกิ ดขึนหลังจากการซื อสิ นค้าหรื อบริ การ ความพึงพอใจจะขึนอยู่กบั การรับรู ้
ต่อการปฏิ บตั ิงานของผลิ ตภัณฑ์ โดยถ้าการรับรู ้ต่อการปฏิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามทีคาดหวัง
แสดงว่าลูกค้าพึงพอใจ แต่ถา้ ไม่เป็ นไปตามทีลูกค้าคาดหวังไว้แสดงว่าไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจ
ยังรวมถึงการตอบสนองลูกค้าในสิ งทีลูกค้าต้องการจริ งๆ ทังในขณะเวลาและวิถีทางทีลูกค้าต้องการ
หรื อจะกล่าวได้ว่า เป็ นการตอบสนองความจําเป็ นของลูกค้าซึ งอาจทําการจัดการระดับความพึงพอใจ
3 ระดับ คือ
ระดับที 1 การตอบสนองความจําเป็ นของลูกค้า
ระดับที 2 สนองความคาดหมายของลูกค้าในวิถีทางทีอยากกลับมาใช้บริ การอีก
ระดับที 3 สนองเกินความคาดหมายของลูกค้า เพือให้เกิดความพึงพอใจ ก็คือทําการค้นหาว่า
ลูกค้ามีความต้องการหรื อมีความจําเป็ นอะไร แล้วจึงสนองความต้องการและความจําเป็ นนัน ซึ งระดับ
ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ความต้องการพืนฐานคล้ายคลึงกันไม่วา่ ลูกค้าจะเป็ น
บุคคลใดก็ตาม ความต้องการก็จะคล้ายคลึงกัน
โวลด์แมน (Wolman. 1993 : 384) ให้ความหมายพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกมีความสุ ข
เมือบุคคลได้รับความสําเร็ จสมความมุ่งหมาย ความต้องการ (Wants) หรื อแรงจูงใจ (Motivation)
มูลลินส์ (Mullins. 1985 : 280) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติของบุคคลทีมีต่อสิ งต่างๆ
หลายๆ ด้าน เป็ นสภาพภายในทีมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกของบุคคลทีประสบความสําเร็ จในงาน
ทังด้านปริ มาณและคุ ณภาพ เกิดจากการทีมนุ ษย์มีแรงผลักดันบางประการในตนเองและพยายามบรรลุ
ถึ งเป้ าหมายบางอย่างเพือที จะสนองตอบความต้องการ หรื อความคาดหวังที มี อยู่และเมื อบรรลุ
เป้ าหมายนันแล้วจะเกิดความพอใจ
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ปัจจัยทีก่ อให้ เกิดความพึงพอใจ
1. ความต้องการในตัวสิ นค้าและบริ การ ซึ งลู กค้าคาดหวังที จะได้รับ สิ นค้าที ตรงกับ
ความต้องการและบริ การทีรวดเร็ ว ประทับใจโดยไม่บกพร่ อง ซึ งถื อเป็ นปั จจัยหลักทีสําคัญทีสุ ด
ทีจะทําให้ลูกค้าสนใจ ซึ งเมือเปรี ยบเทียบกับปั จจัยด้านราคาแล้ว ยังมีความสําคัญมากกว่า
2. ราคาแข่งขันเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึง ทีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะ
หากเป็ นสิ นค้าทีมีจาํ นวนมาก
3. คุณภาพและความเชื อถือได้ ลูกค้าคาดหวังสิ นค้าและบริ การทีเขาซื อไปจะมีคุณภาพสู ง
และสามารถเชือใจได้
4. การส่ งมอบสิ นค้า ซึ งผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีการส่ งมอบที ตรงเวลา เพือให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจและการส่ งมอบนันจะต้องทําด้วยความมีประสิ ทธิ ภาพไม่เกิดความบกพร่ อง
5. การบริ ก ารหลัง การขาย เมื อลู ก ค้า ได้ท าํ การซื อสิ นค้า และบริ ก ารแล้ว ลู ก ค้า ย่อ ม
คาดหวังว่า หากเกิดปั ญหากับสิ นค้าหรื อบริ การทีได้รับ เขาจะได้รับความช่วยเหลือและแนะนําเป็ น
อย่างดี
6. สถานที ลูกค้าย่อมคาดหวังว่าจะได้รับความสะดวกสบายในการซือสิ นค้าหรื อการรับ
บริ การทังนีรวมถึงบรรยากาศและความสะดวกในการบริ การด้วย
การบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้ า
1. ปรัชญาความพึงพอใจ บริ ษทั ใดก็ตามทีต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจ จะต้องยึดมันใน
ปรัชญานี โดยการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อพันธกรณี ของบริ ษทั และควรมีการสื อสารความสําคัญ
ของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้แก่พนักงานทุกๆ ท่านได้รับทราบอย่างทัวถึง
2. ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ก่อนทีบริ ษทั จะสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าหรื อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริ ษทั จําเป็ นจะต้องค้นหาความคาดหวังและความต้องการ
ของลูกค้าเสี ยก่อน ซึ งอาจทําโดยการสํารวจ การวิจยั หรื อการจัดตังหน่วยงาน เพือรับเสี ยงสะท้อน
หรื อรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของลู ก ค้า เกี ยวกับ ตัวสิ น ค้า และบริ ก าร ซึ งจะเป็ นส่ วนสํา คัญ ที บริ ษ ัท
สามารถทําการตรวจสอบความต้องการและความพึ ง พอใจของลู กค้า ที มาใช้บริ ก ารเพื อทํา การ
ปรับปรุ งต่อไป
3. กําหนดมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้า 3 เงือนไข ดังนี
3.1 สิ นค้า ประกอบด้วย การทํางาน ประโยชน์ และความปลอดภัย
3.2 บริ การ ได้แก่ เวลาในการบริ การ ความคงทน และความยืดหยุน่
3.3 การส่ งมอบ ซึ งต้องคํานึ งถึ งความรวดเร็ ว ความละเอี ยดรอบคอบ ความสุ ภาพ
เรี ยบร้อย และประสิ ทธิ ภาพ
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จากแนวคิดดังกล่าวนี สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกทีรับด้วยจิตใจและอาจ
แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมต่างๆ ให้บุคคลรอบข้างได้รับรู ้ ความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึนหลัง
การซื อสิ นค้าและบริ การ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
พิเมนเทล (Pimentel. 1997 : 115) ได้กล่าวว่า ความนิยมของผูบ้ ริ โภคสําหรับเครื องหมาย
การค้าสรุ ปได้ว่า การออกแบบโลโก้ เป็ นการประหยัดเวลาสําหรับการแปลความหมายความสัมพันธ์
และคุณภาพของสิ นค้าในแต่ละยีห้อ โดยทัวไปแล้ว ทุกบริ ษทั จะมีโลโก้เป็ นของบริ ษทั แต่การศึกษา
เกี ยวกับการทําโลโก้ในด้านตลาด และเอกสารเกี ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีน้อยมาก มีการศึกษา
บางส่ วนได้ใช้ความพยายามศึกษาค้นคว้าเกียวกับความนิยมในการบริ โภคสิ นค้าตามโลโก้เพือเป็ นการ
กระตุน้ การสร้างในห้องทดลองว่า ไม่มีการคํานึ งถึงความหมายของโลโก้ในสถานที ดังนันจึงมีขอ้ จํากัด
มากขึน การศึกษาพยายามถึงจุดบกพร่ องตรงนี ในการทดสอบวิเคราะห์และความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคทีมี
ต่อโลโก้สินค้า
ฮวาง (Hwang. 2006 : Abstract) ได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ในการคัดเลื อกวิธี ก ารที เหมาะสมของการทํา อาหารเลี ยงเด็ก นัก เรี ย น ซึ งจะจัดทํา เองหรื อ จ้า ง
บุคคลภายนอก โดยใช้ปัจจัยหลัก 6 ประการ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ได้แก่ ราคาและค่าใช้จ่ายทังหมด
คุณภาพของอาหาร และระบบบริ หารจัดการ ความรวดเร็ วในการจัดส่ ง ความแน่นอนในการจัดส่ ง
ความยืดหยุ่นของปริ มาณอาหาร ความยืดหยุ่นในการจัดเมนู อาหาร โดยใช้เทคนิ คการจัดลํา ดับ
การวิเคราะห์ระบบเป็ น 3 ระดับ คือ ใช้โปรแกรม C++ ในลักษณะเป็ น GUI ทําการคัดกรองข้อมูลดิบ
จากการสัมภาษณ์ และระดมความคิ ดของกลุ่ ม ตัวอย่า ง แล้วนํา ทฤษฏี ข องฟุ ซ ซี (Fuzzy) เข้า มา
ประมวลผลจัดกลุ่ม แล้วใช้วิธีการเอเฮชพี (AHP Method) จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของข้อมูล
เพือประเมินผลลําดับความสําคัญของข้อมูลแต่ละกลุ่ม ซึ งได้นาํ โปรแกรมทีพัฒนาไปใช้งานได้จริ ง
และสามารถทํา การคํา นวณเชิ ง เปรี ยบเที ย บ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ระบบการตัด สิ นใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจัยภายในประเทศ
ยรรยง พร้อมสุ ข (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสิ นเชื อวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ของบมจ.ธนาคารกสิ กรไทย สาขาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านการให้บริ การสิ นเชื อวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม มีค่าเฉลี ย
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ระดับความพึงพอใจมากทีสุ ด คือ อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนี ยมในการจัดการให้กตู้ ากว่
ํ าสิ นเชื อ
ทัวไป
สหรรษา สถิตย์สุขเสนาะ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้บริ การสิ นเชือของธนาคารกรุ งไทย
จํากัด ( มหาชน ) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพสมรส สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบกิจการประเภทการให้
บริ การในลักษณะธุ รกิจเจ้าของคนเดียว โดยขนาดของกิจการมีมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ ไม่เกิน 30
ล้านบาท จํานวนแรงงานไม่เกิ น 30 คน แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนของเจ้าของ ระยะเวลาในการ
ประกอบการประมาณ 6-10 ปี ใช้บริ การสิ นเชือประเภทเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี วงเงินสิ นเชือไม่เกิน
5.0 ล้านบาท เป็ นการใช้บริ การสิ นเชื อเพือการลงทุนในกิจการใหม่ และส่ วนใหญ่ใช้บริ การสิ นเชื อ
เป็ นครังแรก และปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การ พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
อันดับแรกคือวงเงินทีได้รับอนุมตั ิตรงกับความต้องการ ปั จจัยด้านราคา อันดับแรกคืออัตราดอกเบียตํา
ปั จจัยด้านสถานทีให้บริ การ อันดับแรกคือทําเลทีตังอยูใ่ กล้สะดวกในการติดต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด อันดับแรกคือมีพนักงานให้คาํ แนะนําอยูเ่ สมอ ปั จจัยด้านบุคลากร อันดับแรกคือพนักงาน
มีบุคลิกน่าเชือถือ ซื อสัตย์ ไว้ใจได้ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ อันดับแรกคือมีระบบการทํางาน
ทีถูกต้องแม่นยํา และปั จจัยโดยรวม พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจมากทีสุ ดคือ ปั จจัยด้านบุคลากร
รองลงมาคือปั จจัยด้านกระบวนการของการให้บริ การ สําหรับปั ญหาของผูป้ ระกอบการในการบริ การ
พบว่า มีเอกสารเพือใช้ประกอบการอนุมตั ิสินเชือเป็ นจํานวนมากการอนุ มตั ิล่าช้าและมีขนตอนมาก
ั
อัตราดอกเบียสู งกว่าธนาคารอืน และ สถานทีจอดรถไม่เพียงพอต่อผูม้ าใช้บริ การ
นันธมน องคานุ ภาพ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื อเพือการเช่ าซื อรถยนต์ของผูใ้ ห้บริ การในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื อ
เพือการเช่ าซื อรถยนต์ในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยกระบวนการให้บริ การปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับ
ปานกลาง
ประสิ ทธิj ภู่ทอง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทีมีผลต่อ
การเลือกใช้บตั รเครดิ ตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของลู กค้ากลุ่มตัวอย่างธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสถานทีหรื อช่ องทางการให้บริ การ
ปั จจัยด้านขันตอนหรื อวิธีการการให้บริ การ ปั จจัยด้านการให้บริ การของพนักงาน และปั จจัยด้าน
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การสร้ าง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าอยู่ในระดับมาก
ส่ วนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิตอยูใ่ น
ระดับน้อย
สุ ริยา ขาวโชติช่วง (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื อของธนาคารพาณิ ชย์ในอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม พบว่าใน
ภาพรวมให้ความสําคัญทุกปั จจัยมีค่าเฉลี ยในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ ปั จจัยด้านราคา รองลงมา
คือ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบุ คลากร ปั จจัยด้านสถานที
ให้บ ริ ก าร และปั จจัย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ ว นปั จจัย ด้นการสร้ า งและนํา เสนอลัก ษณะทาง
กายภาพมีค่าเฉลียในระดับน้อย
ขวัญนภา เจริ ญษา (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการใช้บริ การด้านสิ นเชื อ
ของลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้าส่ วนใหญ่ใช้บริ การสิ นเชื อประเภทโครงการพิเศษ จํานวนเงิ นทีข้อกู้ อยู่ระหว่าง 50,000 –
300,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชําระ อยู่ระหว่าง 1 – 3 ปี และเงิ นลงทุนกิ จการในปั จจุบนั
เป็ นเงินส่ วนตัว การให้บริ การด้านสิ นเชื อของลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ลูกค้าส่ วนใหญ่เห็นด้วยว่า นโยบายของธนาคารมีประโยชน์ ลูกค้ามีความเชื อมัน
ต่อธนาคาร และพนักงานให้บริ การด้วยการให้คาํ แนะนําทีดี แต่ขนตอนการยื
ั
นกูม้ ีความยุง่ ยาก
ชุ ติมา วงศ์เตรี ยมใจ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในด้านการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ บริ ษทั ลิสซิ งในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าทีเลือกใช้บริ การ
บริ ษทั ลิสซิ ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง
31 -40 ปี ระดับการศึกษาของลูกค้าส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพของลูกค้าส่ วนใหญ่
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท การศึกษาข้อมูลพฤติกรรม
การเลือกใช้บริ การบริ ษทั ลิสซิ งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย พบว่า ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ลิสซิ ง
ทีนําเงินไปซื อทรัพย์สินประเภทรถยนต์มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ รถยนต์ปิกอัพกระบะ และน้อยทีสุ ด
ได้แก่ นําเงินไปซื อบ้านและทีดิ น ส่ วนเหตุผลการเลือกใช้บริ การบริ ษทั ลิสซิ ง ลูกค้าส่ วนใหญ่เห็ นว่า
มีเงือนไขการทําสัญญาทีดี มากทีสุ ด รองลงมาเห็นว่าวงเงินสิ นเชื ออนุ มตั ิง่าย ส่ วนพฤติกรรมของลูกค้า
บริ ษทั ลิสซิ งใช้บริ การในช่วง 8.00 - 10.00 น. มากทีสุ ด รองลงมาได้แก่ ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น.
และช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น. น้อยทีสุ ด ส่ วนความถีในการเข้ามาใช้บริ การสิ นเชื อจากบริ ษทั ลิสซิ ง
ต่อปี โดยส่ วนใหญ่ลูกค้ามาใช้บริ การบริ ษทั ลิสซิงปี ละ 1 ครัง หรื อน้อยกว่ามากทีสุ ด รองลงมาได้แก่
ปี ละ 2 – 3 ครัง น้อยทีสุ ด ได้แก่ มากกว่า 7 ครังต่อปี ส่ วนระยะเวลาในการพิจารณาสิ นเชื อและการ
ทราบผลการอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื อในแต่ละครัง ส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่างในช่วง 30 นาที - 1 ชัวโมง มากทีสุ ด
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รองลงมา ได้แก่ ไม่เกิน 30 นาที และน้อยทีสุ ด ได้แก่ มากกว่า 3 ชัวโมง ผลการศึกษาปั ญหาทีพบ
ในการเลื อกใช้บริ การบริ ษทั ลิ สซิ งของลู กค้าในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงราย มี ปัญหาส่ วนใหญ่
ด้านราคาการบริ การมากทีสุ ด ได้แก่ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ สู งเกินไป และดอกเบียเงินกูส้ ู ง
เกิ นไป ปั ญหารองลงมา ได้แก่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ขาดการทํากิ จกรรมต่างๆ เพือสังคม
การกุศล ขาดการทํากิ จกรรมพิเศษเพือให้ลูกค้ามี ส่วนร่ วมกับบริ ษทั ส่ วนปั ญหาที พบน้อยที สุ ด
ได้แก่ กระบวนการให้บริ การ ได้แก่ เวลาในการเปิ ด – ปิ ดทําการของบริ ษทั ไม่เหมาะสม ขาดความ
ถูกต้องแม่นยําในการให้บริ การ
เพ็ญศรี บรรทัดธรรม (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า
ทีใช้บริ การด้านสิ นเชื อเคหะของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมของลูกค้าทีใช้บริ การด้านสิ นเชื อของธนาคาร ส่ วนใหญ่มีเหตุผล
ในการขอสิ นเชื อเคหะ เพือซื อบ้านเดียว ระยะเวลาของการเข้ามาใช้บริ การส่ วนใหญ่ 1 – 2 ครัง/เดือน
ช่วงเวลาทีมาใช้บริ การของลูกค้า ขึนอยูก่ บั ความสะดวกและมีระยะเวลาของการชําระคืนหนี 6 – 10 ปี
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การด้านสิ นเชื อของธนาคาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านเครื องมือ/เครื องใช้
และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ส่ วนในด้านการให้บริ การ ด้านค่าใช้จ่ายในการขอสิ นเชื อ และด้าน
ระยะเวลาของการพิจารณาสิ นเชื อ ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ลูกค้าทีมีเพศแตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจด้านการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านระยะเวลาของการพิจารณาสิ นเชื อ ด้าน
การให้บริ การ ด้านเครื องมือ/เครื องใช้ และด้านค่าใช้จ่ายในการขอสิ นเชือแตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าทีมี
อายุทีแตกต่างกันมี ระดับความพึงพอใจ ต่อการให้บริ การแตกต่างกัน ลูกค้าทีมาใช้บริ การสิ นเชื อ
ของธนาคารในช่ วงเวลาทีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านการปฏิ บตั ิของพนักงาน
แตกต่างกัน โดยลูกค้าทีมาใช้บริ การในช่วงกลางเดื อน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มากกว่าลูกค้าทีมาใช้บริ การในช่วงสิ นเดื อน อาจเนื องมาจากในช่ วงสิ นเดื อน มีลูกค้ามาใช้บริ การมาก
ทําให้การทํางานของพนักงานล่าช้า กว่าในช่วงกลางเดือน ซึ งมีลูกค้ามาใช้บริ การไม่มากนัก
ชัชวิน พิชญกุล (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
41 – 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นเจ้าของกิ จการและพนักงาน
หรื อลูกจ้างบริ ษทั มีรายได้ครัวเรื อนเฉลียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท การศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริ การสิ นเชื อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่ยืนกูว้ งเงิน 300,001 – 400,000 บาท
ระดับอัตราดอกเบียทีได้รับร้อยละ 4.6 – 5.0 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชําระ 60 เดือน วงเงินผ่อนชําระ
ต่องวดตํากว่า 6,000 บาท ไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยมในการยืนของกูใ้ ช้หลักประกันในการกู้ ชําระเงินคืน
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ผ่านทางธนาคารธนชาต และผ่านทางร้ านสะดวกซื อเซเว่น อีเลฟเว่น และ ส่ วนใหญ่ไม่เคยผิดนัด
ชําระหนี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดยทัวไปและพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่าง กับวงเงิ นทียืนกูจ้ ากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์
โดยวิธีไคสแควร์ พบว่า ข้อมูลทีมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั วงเงินทียืนกู้ ทังหมด
รวม 10 ปั จจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรื อนเฉลียต่อเดื อน
ระดับอัตราดอกเบียทีได้รับ ระยะเวลาในการผ่อนชําระ วงเงิ นผ่อนต่องวด ค่าธรรมเนี ยมในการกู้
และวิธี ในการชําระเงิ นคื น การศึ กษาปั จจัย ทางการตลาดทีมี ผ ลต่อการใช้บ ริ การสิ นเชื อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการมีค่าคะแนนเฉลียมากทีสุ ด รองลงมาปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์โดยปั จจัยทีมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุ ด คือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ทัศนี ย ์ อรรถีโสตร์ . (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยทีใช้บริ การและความพึงพอใจของลูกค้า
ที มี ต่อการให้บริ การสิ นเชื อของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางปะอิ น จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีมาใช้บริ การด้านสิ นเชื อของลูกค้า ส่ วนใหญ่เลือกประเภท
ของการกูเ้ ป็ นสิ นเชื อเพือทีอยูอ่ าศัย วงเงินทีได้รับอนุ มตั ิสินเชื อ อยูร่ ะหว่าง 45,000 – 500,000 บาท
อัตราดอกเบียคงทีพิเศษตามประกาศของธนาคาร ระยะเวลาในการกูอ้ ยูใ่ นช่วง 2 – 5 ปี ระยะเวลา
ในการพิจารณาการใช้บริ การด้านสิ นเชื ออยูร่ ะหว่าง 15 – 30 วัน ประโยชน์ทีจะได้รับ เพือใช้เป็ น
ทีอยู่อาศัย ความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านสิ นเชื อโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความ
พึงพอใจมาก ในด้านการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านชื อเสี ยงความมังคงและด้านอาคารสถานที ลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดื อนแตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านสิ นเชื อ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ปั จจัยทีมาใช้บริ การทีมีประเภทการใช้บริ การด้านสิ นเชื อ วงเงินทีได้รับอนุ มตั ิ
สิ นเชื อ อัตราดอกเบีย ระยะเวลาในการกู้ ระยะเวลาในการพิจารณาการใช้บริ การด้านสิ นเชื อของลูกค้า
และประโยชน์ทีได้รับมีความแตกต่างกัน ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านสิ นเชื อ
ไม่แตกต่างกัน
ประชา ฬ่อสุ วรรณ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื อเช่าซื อ
รถยนต์ของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชี ยงราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 31 – 35 ปี อยูใ่ นสถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาส่ วนใหญ่
อยู่ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั /ห้างร้ านเอกชน รายได้เฉลี ยต่อเดื อนอยู่
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท พฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื อเช่าซื อรถยนต์ ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่เคยใช้บริ การจาก บมจ.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ใช้รถยนต์ยีห้อโตโยต้ามากทีสุ ด
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มี ก ารหาข้อมู ล จากสื อโฆษณาต่า งๆ ก่ อนการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารบ้า ง และพนัก งานบริ ษ ทั
เป็ นสื อโฆษณาทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากทีสุ ด

