
 

บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
 

ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนท่ีสาํคญัท่ีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมด้านอาหาร 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมอญัมณี อุตสาหกรรมไม ้
และอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ ซ่ึงลว้นแต่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศตลอดมา ซ่ึงอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนตถื์อเป็นอุตสาหกรรมชั้นนาํท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2553 หลงัผ่านพน้
วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศในปี 2552 โดยคร่ึงปีแรกของปี 2553 มียอดจาํหน่าย
รถยนตภ์ายในประเทศทั้งส้ิน 356,692 คนั เพิ่มข้ึน 54.13% จากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 โดย 
รถยนตโ์ตโยตา้มียอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงดว้ยยอดจาํหน่าย 144,745 คนัคิดเป็น 40.58% อีซูซุมาเป็น
อนัดบั 2 ดว้ยยอดจาํหน่าย 70,552 คนั มีส่วนแบ่งการตลาด 19.78% และอนัดบั 3 คือ ฮอนดา้ มียอด
จาํหน่าย 51,782 คนัคิดเป็น 14.52% (หนงัสือพิมพอุ์ตสาหกรรมออนไลน์, 2553:ออนไลน์) และ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยศูนยว์ิจยักสิกร
ไทยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนตก์า้วสู่ทิศทางขาข้ึน ดว้ยยอดจาํหน่ายรถในปี 2553 ทั้งปีไม่
นอ้ยกวา่ 635,000 - 685,000 คนั สูงกวา่ยอดขายในปี 2550 – 2552 ช่วง 3 ปีก่อนหนา้น้ี โดยแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ กรณีเลวร้ายท่ีตลาดไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศ ทาํให้การขยายตวั
ทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปดงัคาด คาดว่าจะมียอดขายรถจะอยูท่ี่ 635,000 – 660,000 คนั เพิ่มข้ึน 16.0-
20.0% และอีกกรณีท่ีเป็นปัญหาการเมืองสามารถคล่ีคลายไปได้ ทาํให้รัฐบาลสามารถดาํเนิน
นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆไดใ้กลเ้คียงกบัเป้าหมาย คาดว่ายอดขายรถจะอยู่ท่ี 665,000 - 
685,000 คนั เพ่ิมข้ึน 21.0%-25.0% ส่งผลต่อธุรกิจเช่าซ้ือรถในระบบสถาบนัการเงินท่ีคาดว่าจะมี
แนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ดว้ยตวัเลขอตัราการเจริญเติบโต 12.0% - 18.0% เป็น 445,000 - 470,000  
ลา้นบาท  

บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้งมานานกว่า 17 ปี โดยดาํเนินธุรกิจ
ให้บริการเช่าซ้ือรถยนต์โตโยตา้แบบเงินผ่อนให้กบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายในประเทศ
ไทย มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีอาคารฮบัดุลราฮิม แขวงสีลม เขตพระรามส่ี กรุงเทพมหานคร มี
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สาํนกังานสาขาทัว่ประเทศจาํนวน 9 แห่ง  มีตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศจาํนวน 126 ตวัแทน การ
ดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตข์องบริษทัในเครือโตโยตา้ลิสซ่ิงไม่ไดผ้กูขาดการให้บริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้กบัตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ จึงทาํใหต้อ้งแข่งขนักบับริษทัในกลุ่มธนาคารท่ี
ให้เปิดให้บริการธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่โดยเฉพาะรถยนตโ์ตโยตา้เหมือนกนัท่ีมีอยู่ในประเทศ 
เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 
(มหาชน)  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)   ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีตวัแทนจาํหน่าย
หนาแน่นตามแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลตามจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี 
ราชบุรี สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลาด (หาดใหญ่) และเชียงใหม่  
โดยจังหวดัเชียงใหม่เป็นหน่ึงในสามของสํานักงานสาขาท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือ มากกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่มีตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์โตโยตา้ 
จาํนวนทั้งส้ิน 3 แห่งมียอดจาํหน่ายในปี 2552 จาํนวน 5,910 คนั (รายงานประจาํปีบริษทัโตโยตา้
ลิสซ่ิงประเทศไทย จาํกดั, 2552) ส่งผลให้มีการแข่งขนัในธุรกิจเช่าซ้ือในพื้นท่ีน้ีท่ีมีการแข่งขนั
อยา่งรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารท่ีเลง็เห็นโอกาสในการทาํกาํไรจากธุรกิจเช่าซ้ือของรถยนตโ์ต
โยตา้ใหม่ป้ายแดงท่ีมีแนวโนม้ยอดจาํหน่ายเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และในอนาคตท่ีจะมีการตั้งโชวรู์มรถ
ยนต์ใหม่เพิ่มข้ึนอีกในเขตอาํเภออ่ืนๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากการขยายตวัของเมือง
เชียงใหม่และจาํนวนความตอ้งการใชย้านพาหนะใหม่ท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยในช่วง 5 เดือน
ของปี 2553 น้ี (มกราคม-พฤษภาคม) ซ่ึงสถิติยอดการจดทะเบียนรถใหม่ทั้งรถจกัรยานยนตแ์ละ
รถยนตเ์ก๋งใหม่เพิ่มข้ึนเกือบ 50% เม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2552  และจากขอ้มูล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยสาํนกังานภาคเหนือส่วนเศรษฐกิจภาค ท่ีระบุวา่ธุรกิจจาํหน่ายรถยนต์
ของจงัหวดัเชียงใหม่คร่ึงปีแรก 2553 ขยายตวัอยูใ่นเกณฑสู์ง โดยมีสดัส่วนการจาํหน่ายเงินสดเพียง
ร้อยละ 10 ขณะท่ีการผ่อนชาํระสูงถึงร้อยละ 90 อีกทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีดีในคร่ึงปีหลงัของปี 2553 
โดยปัจจยัสาํคญัท่ีกระตุน้ใหย้อดจาํหน่ายรถยนต ์เพิ่มสูงข้ึนคือ อตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นเกณฑต์ํ่า การ
ผอ่นชาํระต่องวดตํ่า มีการลดเงินดาวน์จากร้อยละ 20 - 25 เหลือเพียงร้อยละ 10 -15 รวมทั้งการ
ขยายเวลาผอ่นชาํระยาวนานข้ึนจาก 48 เดือน เป็น 60 – 72 เดือน โดยบางรายเงินดาวน์เพียงร้อยละ 
5 และใหร้ะยะเวลาผอ่นชาํระยาวถึง 84 เดือน ทาํใหส้ามารถดึงดูดลูกคา้เพิ่มข้ึน  

บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัใน
การรักษาฐานลูกคา้เก่าและการเพิ่มส่วนแบ่งการลาดสาํหรับลิสซ่ิงรถยนตโ์ตโยตา้ใหม่  โดยขอ้มูล
ส่วนแบ่งการตลาดรถยนตโ์ตโยตา้เม่ือปี 2551 มียอดการจาํหน่าย ในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 
4,234 คนั โดยมีสัดส่วนของการจาํหน่ายเป็นเงินสดจาํนวน 1,313 คนัคิดเป็นร้อยละ 31 และ
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สัดส่วนของการเช่าซ้ือจากบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 1,566 คนั คิดเป็น
ร้อยละ 37 และจากธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 465 คนั คิดเป็นร้อยละ 11 ธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  338 คนั คิดเป็นร้อยละ 8 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 255 คนั คิดเป็น
ร้อยละ 6 และบริษทัไฟแนนซ์อ่ืนรวม 297 คนัคิดเป็นร้อยละ 7  และมีแนวโนม้ของการเช่าซ้ือแบบ
เงินผอ่นเพิ่มมากข้ึนในปี 2552 โดยเทียบกบัปี 2551 รถยนตโ์ตโยตา้ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มียอด
การจาํหน่ายรวมทั้งส้ิน 5,233 คนั โดยสัดส่วนการจาํหน่ายเป็นเงินสด 994 คนั คิดเป็นร้อยละ19 
สดัส่วนการซ้ือเงินผอ่น จากบริษทัโตโยตา้ลีสซ่ิง จาํกดั  2,983 คนัคิดเป็นร้อยละ 57  ธนาคารเกียรติ
นาคิน จาํกดั (มหาชน) 471  คนั คิดเป็นร้อยละ 9  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   419 คนั 
คิดเป็นร้อยละ 8  อ่ืนๆ 366  คนั คิดเป็นร้อยละ 7  (รายงานประจาํปีบริษทัโตโยตา้ลิสซ่ิง จาํกดั, 
2552) จะเห็นได้ว่าธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ในแบรนด์โตโยตา้มีสัดส่วนการซ้ือเงินสดท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งปี 2551 และปี 2552 โดยปี 2552 มีสัดส่วนการซ้ือเงินผอ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 
12  ส่งผลใหบ้ริษทั ไฟแนนซ์และกลุ่มธนาคารมองเห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน ทาํใหมี้การแข่งขนั
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในแบรนด์โตโยตา้ และบริษทัโตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในบริษทัไฟแนนซ์ ท่ีตระหนักถึงโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
อยา่งต่อเน่ือง 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้งน้ีเพื่อนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด  และเพื่อสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ 
ท่ีจะนาํไปสู่การรักษาฐานลูกคา้เก่า และเพิ่มลูกคา้ใหม่ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของ
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 1.3.1   ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสม
การตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 1.3.2 สามารถนําขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาดของ
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจใหม้ากท่ีสุด 
 
1.4 นิยามศัพท์ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหว่าง การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ หรือ ความมีประสิทธิภาพของ
สินคา้ (Perceived Performance) กบัการใหบ้ริการท่ีคาดหวงัไว ้(Expected Performance) ต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่   

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ป้ายแดงโตโยตา้ของบริษทั      
โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคลากร (People) 
ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

บริษัท โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท หมายถึง บริษทัท่ี
ใหบ้ริการเช่าซ้ือรถยนต ์แก่ลูกคา้ในพื้นท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัลาํปางและจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ เลขท่ี 90 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค มหิดล ตาํบลหายยา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 


