
 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของ

ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผูใ้ช้บริการจ านวน 300 ราย และได้

ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสถิติไคส

แควร์ (Chi-square) ผลการศึกษารวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.67 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

42.33 มีอายุระหวา่ง อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.67 รองลงมาคืออายุต  ่ากวา่ 30 ปี (ร้อยละ 

38.67) มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.33 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ32.00)  มี

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 16) มี

อาชีพพนกังานบริษทั/ห้างร้านเอกชน คิดเป็นร้อยละ 85.33 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั 

(ร้อยละ 7.67) สรุปไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัท างาน ซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งการความมัน่คง

และวางรากฐานในการด าเนินชีวติ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งแสวงหาปัจจยัอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตให้มีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ รายไดห้รือเงินเดือนท่ี

ไดรั้บถือวา่เพียงพอส าหรับการใชจ่้าย ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท 
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พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกค้า 

จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตม์าก่อนจ านวน 

285 คน คิดเป็นร้อยละ 74.74 เป็นผูเ้คยใชบ้ริการจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั รองลงมาคือ 

บมจ.ธนาคารธนชาต และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  ์ และรถยนตท่ี์นิยมน ามาใชบ้ริการสินเช่ือ คือ 

รถยนตย์ี่ห้อโตโยตา้ รองลงมาคือ ยี่ห้อฮอนดา้ ส าหรับการหาขอ้มูลจากส่ือโฆษณาต่างๆ ก่อนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีการหาขอ้มูลบา้ง รองลงมาคือ มีการหาขอ้มูลโดยละเอียด ส่ือโฆษณาท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของบริษทั เหตุผลส่วนใหญ่ในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการมาจากความน่าเช่ือถือของธนาคาร รองลงมาคือ เป็นลูกคา้ของธนาคารอยูแ่ลว้ โดยมีวงเงินท่ี

ไดรั้บอนุมติัสินเช่ืออยูร่ะหวา่ง 200,001 – 400,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.33 รองลงมาคือวงเงิน 

400,001 – 600,000 บาท มีระยะเวลางวดการช าระเงินท่ีตอ้งช าระคือ 60 งวดมากท่ีสุดรองลงมาคือ 

72 งวด และลูกคา้ทั้งหมดสามารถส่งช าระค่างวดไดต้ามเง่ือนไขของธนาคาร และมีความพึงพอใจ

ในการให้บริการตรงกบัท่ีคาดหวงัไว ้รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากในการให้บริการสูงกวา่ท่ี

คาดหวงั และมีการแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกัมาใชบ้ริการดว้ย 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องลูกคา้ แบ่งออกเป็น 6 ปัจจยัคือ 

1) ปัจจยัดา้นสถานภาพของธนาคาร พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นวา่ ความมัน่คงของธนาคารมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมา คือ ช่ือเสียงของผูบ้ริหารดี 

น่าเช่ือถือ มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.93 เน่ืองจากลูกคา้อาจเห็นวา่การมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความมัน่คงท าให้มี

อิทธิพลต่อจิตใจของลูกคา้ในการตดัสินใจเป็นอยา่งมาก และเห็นวา่ธนาคารมีการพฒันาองคก์ร การ

ช่วยเหลือสังคม และการมีส่วนร่วมกบัชุมชนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2) ปัจจยัดา้นการให้บริการ พบวา่ การมีสาขาท่ีรองรับการให้บริการมากมีผลต่อการเลือกใช้

มากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา คือ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเป็นกนัเอง มีระดบั

ค่าเฉล่ีย4.12 แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ตอ้งตอ้งการความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยมีสาขา

ใหบ้ริการมากใหเ้ลือก รวมทั้งการบริการตอ้งมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นกนัเอง 
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3) ปัจจยัดา้นสถานท่ี พบวา่ สถานท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ท่ีท างาน มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมาก

ท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมา คือ สถานท่ีสะอาด เป็นระเบียบ มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.91 ท า

ใหลู้กคา้สะดวกและง่ายในการเดินทางเขา้มาติดต่อในการท าธุรกรรม   

4) ปัจจยัดา้นการอนุมติัสินเช่ือ พบว่า ความรวดเร็วในการอนุมติัและแจง้ผล มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 3.81 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียต ่ามีระดบัค่าเฉล่ีย 

3.79 ลูกคา้ตอ้งการการอนุมติัท่ีรวดเร็ว และอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่สูงมากนกั 

5) ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ การออกส่ือทางโทรทศัน์และวทิยมีุผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

มากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 3.51 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการตลาด เช่นแจก แถม การชิงโชค

รางวลั เป็นตน้ มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.45 เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ท าใหไ้ดรั้บแจง้ขอ้มูลข่าวสารของ

ผลิตภณัฑธ์นาคารอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีส่ือทาง

โทรทศัน์ และกลยทุธ์การแจกแถม ชิงโชคต่างๆ มีผลอยา่งมากในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

6) ปัจจยัดา้นบุคลากร พบว่า พนกังานให้บริการดว้ยความสุภาพอธัยาศยัดีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ พนกังานมีความสามารถให้

ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหาได้ มีระดบัค่าเฉล่ีย 4.13 ลูกคา้ให้ความส าคญัมากกบัพนักงานท่ี

ให้บริการดว้ยความสุภาพ อธัยาศยัดี พร้อมทั้งมีความรู้สามารถแนะน าและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา 

แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์กบัปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย

ใชส้ถิติแบบ non-parametric ใชค้่า Chi-square ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า

การตดัสินใจใช้บริการเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารกสิกรไทย จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรม

การเคยใช้หรือไม่เคยใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ยี่ห้อรถยนต์ท่ีซ้ือและน ามาใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั ระยะเวลางวดการช าระเงิน และความพึงพอใจในการให้บริการสินเช่ือเช่า

ซ้ือรถยนต ์โดยมีค่า χ2 ท่ีค  านวณไดน้อ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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ปัญหาในการใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ผลการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่ง 300 ราย ไดแ้ยกปัญหาออกเป็น 7 ดา้นดงัน้ี 

1) ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ส่วนใหญ่มีปัญหาปริมาณเอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอกูม้าก

เกินไปมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ียคือ 3.19 รองลงมาคือ วงเงินให้กูไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ มี

ระดบัค่าเฉล่ีย 2.80 

2) ปัญหาดา้นราคา พบวา่ ส่วนใหญ่มีปัญหาอตัราดอกเบ้ียสูง มากท่ีสุด มีระดบัค่าเฉล่ีย 2.99 

รองลงมาคือ เงินค่างวดผอ่นช าระสูงโดยมีระดบัค่าเฉล่ียคือ 2.86  

3) ปัญหาด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีปัญหาจ านวนของสาขาท่ี

ให้บริการมีไม่เพียงพอและท าเลท่ีตั้งธนาคารไม่สะดวกต่อการติดต่ออยูใ่นระดบันอ้ย ดว้ยสัดส่วน

เท่ากนั คือ มีระดบัค่าเฉล่ีย 2.39  

4) ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ส่วนใหญ่มีปัญหาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

นอ้ยมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ียคือ 2.80 รองลงมาคือ พนกังานไม่ช้ีแจงรายละเอียดให้เขา้ใจ มี

ระดบัค่าเฉล่ีย 2.66  

5) ปัญหาดา้นบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาพนักงานขาดทกัษะและความรู้ในการ

ให้บริการมากท่ีสุด มีระดบัค่าเฉล่ีย 2.36 รองลงมาคือ พนกังานขาดความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ มีระดบัค่าเฉล่ีย 2.34  

6) ปัญหาดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่มีปัญหาอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานไม่

ทนัสมยัและไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในธนาคาร เช่น เคร่ืองบริการน ้ าด่ืม เกา้อ้ีนัง่พกัมาก

ท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 2.18  

7) ปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ส่วนใหญ่มีปัญหาระเบียบ ขั้นตอนในการอนุมติั

สินเช่ือยุง่ยากมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ียคือ 2.90 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ

นาน มีระดบัค่าเฉล่ีย 2.84  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์อง

ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ น ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ผลการศึกษาปัจจยัการใช้บริการสินเช่ือส่วนใหญ่กับธนาคารพบว่าปัจจยัทุกด้านมี

บทบาทส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ดงันั้นธนาคารจึงควรเน้นให้

ความส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัแต่ละดา้น โดยเฉพาะดา้นบุคลากร ตอ้งให้บริการดว้ย

ความสุภาพ อธัยาศยัดี มีความรู้และความสามารถในการให้ค  าแนะน าและแกปั้ญหาแก่ลูกคา้ได ้ 

รวมทั้งการพฒันาให้มีสาขาให้บริการมากข้ึน และการให้บริการตอ้งรวดเร็วและเป็นกนัเองกบั

ลูกคา้ เป็นตน้ 

2) ผลการศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคาร พบว่า มีปัญหาดา้น

ราคามากท่ีสุด รองลงมาเป็นคือ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ ดงันั้น ธนาคารจึงควรเน้นการปรับปรุงกล

ยุทธ์ด้านราคาท่ีสูงเกินไป ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมในการสินเช่ือ  ส่วนด้าน

ผลิตภณัฑ ์ควรปรับปรุงในดา้นปริมาณเอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอกูม้ากเกินไป และวงเงินให้กูไ้ม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

3) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์บริการของธนาคารควรเนน้ส่ือทางโทรทศัน์ วิทยุ และทาง

อินเตอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการประเมินระดบัความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการบริหารและ

การจดัการให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงมีผลท าให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจในระดบัสูงต่อไป 
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2) การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบในหลายธนาคาร เพื่อให้เห็นของเด่นขอ้ดอ้ย

ของแต่ละธนาคาร และน าไปพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธนาคารใหดี้ข้ึน 

3) ควรมีการศึกษาและวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) ในแต่

ละดา้นของส่วนประสมการตลาดของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้

ธนาคารน าขอ้มูลเชิงลึกเหล่านั้นไปจบัคู่เพื่อวิเคราะห์และท ากลยุทธ์ เช่น การน าขอ้มูลจุดแข็งและ

โอกาสมาสร้างกลยุทธ์ หรือจุดแข็งและขอ้จ ากดั เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ธนาคารได้แผนกลยุทธ์ใน

สถานการณ์ต่างๆ ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

4) ควรมีการศึกษาการวเิคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์อง

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั กบัคู่แข่งขนัโดยใช ้Revealed Comparative Advantage (RCA) เพื่อจะได้

ทราบดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัทางธุรกิจแต่ละราย และเม่ือน าไป

ประกอบการกบัวิเคราะห์ SWOT และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารจะมีขอ้มูลท่ีชดัเจนมากเพียง

พอท่ีจะทราบต าแหน่งทางธุรกิจของธนาคารในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละวางแผนกลยุทธ์ต่อ

คู่แข่งแต่ละรายไดช้ดัเจนและเป็นรูปธรรมซ่ึงควรศึกษาทั้งคู่แข่งท่ีเป็นธนาคารและธุรกิจสินเช่ือท่ี

ไม่ใช่สถาบนัการเงินในรูปแบบของธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 


