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This research aimed to: 1) study factors that affect customer’s decision on 

Hengjaroenyont (Hiran) Ltd. leasing services, and 2) study customer behavior on using 
Hengjaroenyont (Hiran) Ltd. leasing services in Muang district, Chang Wat Nakhon Pathom. This 
research was a quantitative research which focused on relationship between factors such as 
personal factor, marketing mix factor, psychology factor and customer’s decision. The samples 
were 400 customers of Henjaroenyont (Hiran) Ltd. Leasing Services. The data was collected by 
questionnaire and statistically analyzed using descriptive statistics such as percentage, mean, and 
standard deviation. 

The research revealed that the most respondents were males who were single, 26-35 
years old, and graduated at Bachelor degree. The most of them were house-husband/house-wife 
with income over 12,500 baht monthly. The findings were found that all factors affected to 
respondents at high level for purchasing decision which were products, price, place, promotion, 
sale persons, service process, and physical evidence and presentation. While a psychological 
factor which were motivation and attitudes affected to customer purchasing decision at high level.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ลิสซ่ิงเกิดข้ึนในโลกเม่ือปี พ.ศ.2497 แลว้จึงเขา้มาสู่ทวีปเอเชีย โดยเร่ิมเขา้มาท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น ต่อมาถือก าเนิดข้ึนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2521 เม่ือมีการจดัตั้งบริษทัไทยโอเรียนทลิ์สซ่ิง 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ ากดั ร่วมกบั บริษทั
ไทยโอเรียนท์ลิสซ่ิง(ประเทศญ่ีปุ่น)จ ากัด และกลุ่มสถาบนัการเงินในประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยการให้เช่าเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ แก่ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ก็มีบริษทัทิสโกลิ้สซ่ิง เกิดข้ึน และในปี
ต่อๆมาก็มีบริษทัลิสซ่ิงเกิดข้ึนตามล าดบั เช่น บางกอกลิสซ่ิง โชวีลิสซ่ิงประเทศไทยและกรุงเทพ 
มิตซุยลิสซ่ิง เป็นตน้(สุรัติ ผาทอง 2542:1)  

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยไดมี้การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดความ
เจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจไปเป็นอนัมากจึงท าให้ธุรกิจลิสซ่ิงไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดีจน
ส่งผลท าใหเ้กิดบริษทัลิสซ่ิงข้ึนมากมาย แต่ในสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีตกต ่า อาจมีสาเหตุมาจากการ
เปล่ียนแปลงค่าเงินบาท หรือ เงินส ารองระหวา่งประเทศท่ีนอ้ยลง ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศ
ขาดสภาพคล่อง ธนาคารพาณิชยไ์ม่ปล่อยสินเช่ือ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆเกิดการขาดสภาพคล่องดว้ย
เช่นกนั แต่การประกอบธุรกิจลิสซ่ิงก็เป็นหนทางหน่ึงส าหรับเจา้ของธุรกิจท่ีตอ้งการหาเงินเพื่อ
เสริมสภาพคล่อง การกูย้ืมลิสซ่ิงมีขอ้ไดเ้ปรียบต่างจากแหล่งเงินกูอ่ื้นๆ ในดา้นวงเงินสินเช่ือท่ี
มากกวา่ การไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั การช าระเงินต่อเงินสดท่ีมีมูลค่าคงท่ีและอ่ืนๆดงัท่ีจะ
แสดงในตาราง  

ตารางท่ี 1.1 ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ และธุรกิจเงินกูร้ะยะปานกลาง 

ลกัษณะ  ลิสซ่ิง  เช่าซ้ือ  เงินกูร้ะยะปานกลาง  
1.วงเงินสินเช่ือ(คิดเป็นร้อยละต่อมูลค่า
ทุนของสินทรัพย)์  

100%  70-80%  60-80%  

2.ระยะเวลา  3-5  1-5  3-5  
3.อตัราค่าเช่าดอกเบ้ีย  คงท่ี  คงท่ี  ข้ึนลงตามสภาวะตลาด  
4.หลกัทรัพยค์  ้าประกนัอ่ืนๆ  ไม่มี  ไม่มี  อสังหาริมทรัพยอ่ื์น  
5.การขออนุมติัการลงทุนในทรัพยสิ์น  ไม่ตอ้ง  ไม่ตอ้ง  ไม่ตอ้ง  

1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ และธุรกิจเงินกูร้ะยะปานกลาง (ต่อ)   

ลกัษณะ  ลิสซ่ิง  เช่าซ้ือ  เงินกูร้ะยะปานกลาง  
6.ผูบ้นัทึกบญัชีทรัพยสิ์น  บริษทัลิสซ่ิง  ผูเ้ช่าซ้ือ  ผูกู้เ้งิน  
7.ค่าใชจ่้ายท่ีหกัได ้ ค่าเช่า

ทั้งหมด  
ดอกเบ้ีย
และค่าเส่ือม  

ดอกเบ้ียและค่าเส่ือม  

8.ค่าใชจ่้ายต่อเดือน  เท่ากนัทุก
เดือน  

เดือนแรก
สูงกวา่เดือน
หลงัๆ  

เดือนแรกสูงกวา่เดือน
หลงัๆและข้ึนกบัสภาวะ
ตลาดเงินดว้ย  

9.ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ใชเ้ป็นภาษี
ซ้ือได ้ 

ใชเ้ป็นภาษี
ซ้ือได้
นอกจาก
รถยนตน์ัง่
ไม่เกิน 10 
คน  

ก.ภาษีการคา้ใชเ้ป็นภาษี
ซ้ือไม่ได ้ 
ข.ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ
ซ้ือรถยนตน์ัง่ใชเ้ป็น
ภาษีซ้ือไม่ได ้ 

ท่ีมา : สุรัติ ผาทอง, 2542. 

จากขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจลิสซ่ิงดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จะเห็นไดว้่าลิสซ่ิงจะมีบทบาท
ส าคญัมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นแหล่งระดมเงินทุนและใช้เงินทุนต่างๆ 
เพื่อการกูย้ืมอีกแห่งหน่ึงนอกเหนือจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ตลอดจนยงัมี
กฎหมายคุม้ครองทั้งผูด้  าเนินกิจการและผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

ลิสซ่ิงเป็นสินเช่ือประเภทหน่ึงท่ีอยู่ในรูปของการให้เช่าทรัพยสิ์น โดยทรัพยสิ์นดงักล่าว
อาจเป็น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ โรงงาน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรือ แมแ้ต่ อาคารส านกังานหรือ
โรงงาน โดยผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการจะจดัหาทรัพยสิ์นดงักล่าว เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์แต่ไม่ประสงคจ์ะ
ช าระราคาค่าสินคา้ส าหรับทรัพยสิ์นดงักล่าวในคราวเดียว ก็จะติดต่อกบัผูใ้ห้บริการ ลิสซ่ิง เพื่อขอ
สินเช่ือส าหรับการจดัหาทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการและสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ส าหรับหลกัทรัพยใ์น
การขอลิสซ่ิงของลูกคา้คือ ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
สถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ  แต่ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนถือเป็น
หลกัฐานส าคญัท่ีไดรั้บการยอมรับจากลิสซ่ิงต่างๆ ยอ่มส่งผลดีต่อลูกคา้เน่ืองจากไม่ตอ้งไปเสียเวลา
ในการท าลิสซ่ิงอีกดว้ย (จนัทร์เพญ็ จาปะเกษตร์, 2525) 
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การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มท่ีใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ท าสัญญากบัลิสซ่ิงในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม  เน่ืองจากในช่วง 3-4 ปีมาน้ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ขยาย
สาขาเพิ่มและพฒันาธุรกิจ และมีการกระตุน้ให้มีผูรั้บบริการเพิ่มข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการ
ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการลิสซ่ิงรถจักรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผูใ้ช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการลิสซ่ิงรถจักรยานยนต ์ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) 
 
1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 
 1.3.1 ขอบเขตการวิจยัดา้นเน้ือหา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดย
ศึกษาทั้งในด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place / 
Distribution) ดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ (Sales person) 
ดา้นกระบวนการให้บริการ (Service Process) และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
และดา้นจิตวิทยา (Physical  Evidence and Presentation and Psychology) (กมลพร นครชยักุล. 
2553) 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีเลือกใช้บริการ
ลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ในรอบ 1 ปี จ  านวน 6,000 คน 
 1.3.3 ขอบเขตการวจิยัดา้นตวัแปรท่ีตอ้งการวจิยั  

ตวัแปรท่ีน ามาใช้ในการวิจยัประกอบด้วยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงมีตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับงานวจิยั ดงัน้ี   
 ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
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 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง 
ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 1.3.4 ขอบเขตพื้นท่ีและระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั   
 พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา คือ เขตอ าเภอเมืองนครปฐม ระยะเวลาส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และศึกษาวจิยั ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2558 
 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม กรอบแนวคิดในการวจิยัตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดไดน้ าทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ของKotler (1997) ผสานกบัแนวคิด
ของ Zeithaml and Bitner (2003) รวมเรียกวา่ 7P’s และปัจจยัดา้นจิตวทิยาซ่ึงส่วนตวัแปรตามคือ 
การตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อายุ   
- สถานภาพ  
- อาชีพ 

- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด 
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  
- ปัจจยัดา้นราคา  
- ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
- ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ   
- ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัด้ำนจติวทิยำ 
- การจูงใจ 
- ทศันคติ 

 

กำรตัดสินใจใช้บริกำรลสิซ่ิงรถจักรยำนยนต์ 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของ

ผู้ใช้บริกำร ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) เพื่อสามารถวางแผนการพฒันาการ
ใหบ้ริการลิสซ่ิงในการด าเนินธุรกิจลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) 
ใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

2. ทราบถึงปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด  

3. ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการวางแผนดา้นการตลาดของธุรกิจ
ลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดท้บทวน
วรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  

2.1 ธุรกิจลิสซ่ิง 
  2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 ความรู้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P (Service Marketing Mix) 
2.4 ความรู้ แนวคิดทางดา้นจิตวยิา 

  2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ธุรกจิลสิซ่ิง  

อ านาจ เพียรไทย (2543: 13-18) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัญหากฎหมายของธุรกิจลิสซ่ิงใน
ประเทศไทยไดใ้ห้อธิบายไวว้า่ธุรกิจลิสซ่ิงเป็นธุรกิจประเภทการบริการจดัหาเงินทุน (Financing) 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนรูปแบบหน่ึง นอกจากการใหสิ้นเช่ือประเภทกูย้มืของสถาบนัการเงิน โดยพฒันาธุรกิจ
มาจากการให้เช่าทรัพยสิ์นทางการเกษตรกรรมในระยะเร่ิมแรก เม่ือไดรั้บความนิยมจากประชาชน
มากข้ึน จึงไดมี้การพฒันาการธุรกิจลิสซ่ิงในรูปแบบการให้เช่าทรัพยป์ระเภทสินทรัพยสิ์น และ
วิธีการให้เช่า เขา้สู่อุตสาหกรรมภาคการผลิต เพื่อช่วยธุรกิจการขายสินคา้ของผูผ้ลิตท าให้ธุรกิจ
ลิสซ่ิงแพร่หลายไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลกมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนภายในแต่ละประเทศโดย
เป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหน่ึงนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย ์ และช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลน
แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตอ้งการ ไดรั้บสินเช่ือ
ดา้นเงินทุนท่ีมีภาระดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีมีอตัราคงท่ีตลอดเวลาเพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเป็น
ตน้ทุนการผลิตและลดภาระจากการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน รวมทั้งยงัได้
อธิบายถึง ความเป็นมา แนวคิดและความหมายของลิสซ่ิงไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี 
 

ความเป็นมาและววิฒันาการของธุรกจิลสิซ่ิง 
ธุรกิจการให้เช่าแบบลิสซ่ิง (Leasing) ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มีการวิวฒันาการมา

จากการให้เช่าธรรมดาท่ีท าธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ และท่ีดินเพื่อใชง้าน ในยุคต่อมา
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เร่ิมมีการพฒันารูปแบบการให้เช่าทรัพยสิ์นหลายประเภททั้งให้มีขอบเขตประเภทของทรัพยสิ์นท่ี
ให้เช่าและวิธีการให้เช่าเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมจึงท าให้ธุรกิจ
ลิสซ่ิงเขา้มีส่วนร่วม จึงมีการพฒันารูปแบบการเช่าและเจริญเติบโตควบคู่กบัการให้สินเช่ือประเภท
อ่ืนไปทัว่โลก 

ในปี 2398 ประเทศองักฤษไดมี้การจดัตั้งบริษทัลิสซ่ิงช่ือ Birmingham Wagon Company 
ท าธุรกิจใหเ้ช่าตูร้ถไฟแก่ผูป้ระกอบการถ่านหินและเหมืองแร่ และในปี 2420 เป็นตน้มาถือเป็นการ
เร่ิมตน้ยคุใหม่ของธุรกิจลิสซ่ิงท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาบริษทั Bell Telephone Company ท าธุรกิจให้
เช่าโทรศพัท ์เร่ิมน าธุรกิจลิสซ่ิงมาใชก้บักิจการของตนท าให้ธุรกิจลิสซ่ิงไดรั้บความนิยมและไดรั้บ
การยอมรับท าให้มีการแพร่หลายไปในธุรกิจเคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เคร่ืองจกัรกล
ทางอุตสาหกรรม เพื่อขยายธุรกิจการขายสินคา้ของผูผ้ลิต จึงท าให้ธุรกิจลิสซ่ิงแพร่หลายเขา้ไปใน
ยโุรป ญ่ีปุ่น และประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกเน่ืองจากธุรกิจลิสซ่ิงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการ
อุตสาหกรรมและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น แมป้ระเทศดงักล่าวจะมีระบบการเงินการ
ธนาคาร และสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงและเจริญกา้วหนา้มาก มีความสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการในระบบการเงินของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดีแบะอยา่งเพียงพอ
แลว้ก็ตาม แต่รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นก็ยงัมีนโยบายสนบัสนุนธุรกิจลิสซ่ิง เพื่อใชธุ้รกิจลิสซ่ิง
ช่วยในการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศอีกประเภทหน่ึง 
 

แนวความคิดเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิลสิซ่ิงในประเทศไทย 
ธุรกิจลิสซ่ิงแพร่หลายและถือก าเนิดชดัเจนในประเทศไทยในเดือนมิถุนายน ปี 2521 เม่ือมี

การจดัตั้งบริษทัด าเนินธุรกิจลิสซ่ิง คือ บริษทั ไทยโอเรียนทลิ์สซ่ิง จ ากดั โดยการร่วมทุนระหวา่ง
บริษทัโอเรียนท์ลิสซ่ิง จ ากดั ของประเทศญ่ีปุ่น บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บริษทั สินเอเชียจ ากดั และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เป็นผูถื้อ
หุน้สัญชาติไทยร้อยละ51 ส่วนท่ีเหลือเป็นของชาวต่างประเทศ มีวตัถุประสงคด์ าเนินกิจการบริการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกิจการ
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ กรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมาภายหลังได้มีบริษทัจาก
ต่างประเทศเขา้มาร่วมทุนกบับริษทัต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจลิสซ่ิงจ านวนมากกวา่ 
10 บริษทัในปลายปี 2526 แต่ไม่เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่นกัธุรกิจและอุตสาหกรรมมากนกั เน่ืองจาก
เป็นธุรกิจใหม่ บุคลากรของสถาบนัการเงินและนกัธุรกิจต่างๆ ยงัไม่มีความเขา้ใจในรูปแบบของ
ธุรกิจลิสซ่ิงอยา่งแทจ้ริงซ่ึงส่วนใหญ่ยงัคุน้เคยกบัการกูย้ืมเงิน การซ้ือขายผ่อนส่ง การเช่าซ้ือกบั
สถาบนัการเงินต่างๆ ประกอบกบัไม่มีกฎหมายบญัญติัไวเ้ฉพาะ รวมทั้งระบบภาษีอากรยงัไม่มี
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ขอ้สรุปท่ีชดัเจนอนัเป็นปัญหาดา้นกฎหมาย อีกทั้งรัฐบาลไม่ให้การสนบัสนุนท าให้บริษทัต่างๆ ท่ี
ใช้ช่ือลิสซ่ิงเปิดบริการให้เช่าซ้ือเป็นหลกัเน่ืองจากมีบทบญัญติัของกฎหมายรองรับอยู่ อนัเป็น
อุปสรรคท่ีส าคญัท าให้การด าเนินธุรกิจลิสซ่ิงยงัอยูใ่นวงจ ากดั จนกระทั้งปี 2534 กรมสรรพการได้
มีประกาศฉบบัท่ี 53 ลดภาระภาษีแก่ผูป้ระกอบธุรกิจลิสซ่ิงท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของทางราชการ 
และกระทรวงการคลงั ตลอดจนไดมี้การก าหนดค านิยามการให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง และ
ประกาศหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ในการประกอบธุรกิจลิสซ่ิง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
อนุญาตใหธ้นาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และบริษทัต่างๆ ประกอบธุรกิจลิสซ่ิงได ้จึงเป็นผลท าให้
ธุรกิจลิสซ่ิงมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจนถึงปัจจุบนั 

ลิสซ่ิงมีแนวความคิดมาจากการให้เช่าทรัพยสิ์นท่ีมีมานาน โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่า
ทรัพยสิ์นแบบธรรมดาเพื่อการใช้งานตามวตัถุประสงค์ของผูเ้ช่า ต่อมามีการพฒันาแนวความคิด
จากการใชท้รัพยสิ์นธรรมดาตามสัญญาเช่าก็เร่ิมมีการใส่เง่ือนไขขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น(Ownership) กรณีท่ีผูเ้ช่าตอ้งช าระค่าเช่าในอตัราคงท่ีเท่ากนัทุกเดือนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดจนกวา่สัญญาเช่าจะส้ินสุดลงและในระวา่งอายสุัญญาเช่าผูเ้ช่าจะบอกเลิกสัญญา
ไม่ได ้ โดยผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าตกลงในเร่ืองกรรมสิทธ์ิในทรัพย ์ จึงมีการพฒันาวิธีการทางกฎหมาย
และธุรกิจเกิดเป็นลิสซ่ิงข้ึนมาโดยมีเจตนาท่ีจะให้บริการสินเช่ือดา้นเงินทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ผลิตสินค้าท่ีไม่ต้องเป็นภาระต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในอนัท่ีต้องหา
หลกัประกนัมาค ้าประกนัสินเช่ือประเภทกูย้ืมเงิน อีกทั้งภาระดอกเบ้ียก็จะมีอตัราคงท่ีตลอดอายุ
สัญญาท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจไม่มีตน้ทุนสูงข้ึนตามภาวะตลาดแต่มีอตัราคงท่ีตลอดอายุสัญญา
เช่าและมีแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 

ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ีจะควบคุมการประกอบธุรกิจลิสซ่ิงของ
บริษทัจ ากดัและระบบธุรกิจลิสซ่ิงท่ีมิใช่สถาบนัการเงินและบริษทัประกนัภยัทั้งหมด คงมีแต่
หลกัเกณฑก์ารจดัตั้งบริษทัจ ากดัท่ีประสงคจ์ะท าธุรกิจลิสซ่ิงจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์ตามประกาศของ
กรมสรรพากร ส่วนบริษทัประกนัภยั และสถาบนัการเงิน และธนาคารพาณิชยใ์ด ตอ้งการประกอบ
ธุรกิจลิสซ่ิงก็มีประกาศของกระทรวงการคลงัและกรมการประกนัภยัท่ีก าหนดใหส้ถาบนัการเงิน
และบริษทัประกนัภยัใดท่ีจะประกอบธุรกิจลิสซ่ิงจะตอ้งมีคุณสมบติัเขา้หลกัเกณฑต์ามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ทั้งตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบวธีิการท่ีก าหนดดว้ย และยงัไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะท่ีจะใช้
ควบคุมธุรกิจลิสซ่ิงตั้งแต่วธีิการขอจดัตั้ง การควบคุมการปล่อยสินเช่ือ เง่ือนไขขอ้ก าหนดให้
คู่สัญญาปฏิบติัต่อกนัอยา่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองแก่คู่สัญญาและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
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ความหมายของลสิซ่ิง 
ลิสซ่ิงเป็นสัญญาเอกเทศประเภทหน่ึงและไม่มีค  าจ  ากดัความไวโ้ดยเฉพาะในกฎหมาย

ทัว่ไปแต่ละประเทศท่ีมิไดมี้กฎหมายท่ีบญัญติัเร่ืองลิสซ่ิงไวโ้ดยเฉพาะก็จะน ากฎหมายท่ีใกลเ้คียงมา
ปรับใช ้ เช่นในประเทศองักฤษ หมายถึง การเช่าธรรมดา (Rent) ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง 
การเช่า (Rent) การเช่าซ้ือ (Hire-purchase) และการซ้ือขายผอ่นส่ง ประเทศไทย หมายถึง เช่าทรัพย ์
เช่าซ้ือ หรือการซ้ือขายแบบมีเง่ือนไข ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวใ้นกฎหมายทัว่ไปท่ีน ามาปรับใชก้บั
การเช่าแบบลิสซ่ิงท่ีมีลกัษณะส าคญั และวธีิปฏิบติัแตกต่างจากสัญญาเหล่าน้ีอยูม่ากไม่สามาถน ามา
ใชบ้งัคบักบัการเช่าแบบลิสซ่ิงไดทุ้กเร่ือง จึงไดมี้การให้ความหมายของลิสซ่ิง (Leasing) ไวเ้พื่อ
ก าหนดคุณลกัษณะและคุณสมบติัใหมี้ความชดัเจนข้ึน 

ส่วนความหมายตามค าสั่งกรมสรรพกรท่ี ท.ป. 34/2534 ก าหนดไวว้า่ (อา้งอิงใน อ านาจ 
เพียรไทย, 2543: 17) การใชเ้ช่าทรัพยแ์บบลิสซ่ิง หมายความวา่ การให้เช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) ผูใ้หเ้ช่าเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีไดรั้บช าระแลว้ ไม่ต ่า
วา่ 60 ลา้นบาท และเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 82/3แห่งประมวลรัษฎากร 

2) ผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคล 
3) ก าหนดเวลาเช่า ตอ้งมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป เวน้แต่ทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นทรัพยสิ์นท่ี

ผูใ้หเ้ช่ายดึมาจากผูเ้ช่ารายอ่ืน ระยะเวลาในการใหเ้ช่าอาจไม่ถึง 3 ปี ก็ได ้
ส่วนความหมายตามประกาศกระทรวงการคลงั ก าหนดไวว้า่ การให้เช่าทรัพยสิ์นแบบ

ลิสซ่ิงหมายความว่า การให้เช่าทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้เช่า จดัหามาจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือ
ทรัพยสิ์นซ่ึงยดึมาจากผูเ้ช่ารายอ่ืน เพื่อให้ผูเ้ช่าไดใ้ชป้ระโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยก์รรม หรือกิจกิจการบริการอยา่งอ่ืนเป็นทางคา้ปกติโดยผูเ้ช่ามีหนา้ท่ีตอ้งบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเช่า ทั้งน้ีผูเ้ช่าจะบอกยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได ้แต่ผูเ้ช่ามี
สิทธิท่ีจะซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นนั้นต่อไปในราคาหรือค่าเช่าท่ีไดต้กลงกนั 

ชาตรี แสงเพชร (2550: 65-85) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของลิสซ่ิงไว ้11 ประการดว้ยกนัรวมทั้ง
ยงัไดแ้บ่งแยกประเภทของลิสซ่ิง ซ่ึงสามารถแบ่งแยกออกได ้ 3 ลกัษณะคือ ตามลกัษณะการ
ด าเนินงานตามลกัษณะแหล่งเงินทุน และตามรูปแบบของการให้เช่า ซ่ึงแต่ละลกัษณะสามารถ
จ าแนกยอ่ยไดอี้ก ซ่ึงจะศึกษากนัอยา่งละเอียดในหวัขอ้เร่ืองประเภทของลิสซ่ิง อีกประการหน่ึงท่ี
เป็นเร่ืองส าคญัคือเร่ืองภาษี ไดมี้การรวบรวมกฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิสซ่ิงไว ้เพราะการท า
ธุรกรรมทางดา้นลิสซ่ิงนั้น ค่าเช่าแบบลิสซ่ิงจะสามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้ต็มจ านวน เพื่อ
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น าไปใชใ้นการค านวณก าไรขาดทุนของบริษทัซ่ึงจะสามารถท าให้บริษทัสามารถวางแผนภาษีและ
ใชป้ระโยชน์จากการลงทุนแบบลิสซ่ิงในการประหยดัภาษีอีกทางหน่ึงดว้ย ซ่ึงทั้ง 3 หวัขอ้ท่ีได้
กล่าวไปขา้งตน้สามารถสรุปพอสังเขปไดด้งัน้ี 
 

ลกัษณะของลสิซ่ิง 
ในท่ีน้ีผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของลิสซ่ิงไว ้11 ประการดว้ยกนั การท่ีตอ้งกล่าวถึงลกัษณะ

ของลิสซ่ิงไวน้ั้นจะท าให้ผูอ่้านหรือผูท่ี้สนใจท่ีไม่มีความรู้หรือยงัมิไดเ้ขา้ใจธุรกิจลิสซ่ิงมาก่อนนั้น
สามารถท่ีจะแยกแยะและเขา้ใจโดยภาพรวมของธุรกิจลิสซ่ิงไดว้่ามีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงเป็น
อยา่งไรโดยลกัษณะของลิสซ่ิงมีดงัน้ีคือ 

1. ลิสซ่ิง มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 3 ฝ่ายเรียกวา่ “ผูใ้ห้เช่า” ฝ่ายท่ีสองเรียกวา่ “ผูเ้ช่า” 
ฝ่ายท่ีสามเรียกวา่ “ผูจ้ดัส่งอุปกรณ์สินคา้หรือผูผ้ลิต” โดยบุคคลทั้งสามฝ่ายตอ้งก่อนิติสัมพนัธ์กนั
ข้ึนจึงจะเกิดเป็นสัญญาลิสซ่ิงได ้กล่าวคือ ในการเขา้ท าสัญญาลิสซ่ิงจะตอ้งประกอบไปดว้ยสัญญา
สองฝ่ายคือ สัญญาจดัส่งอุปกรณ์สินคา้ซ่ึงเป็นสัญญาระหวา่งผูจ้ดัส่งอุปกรณ์หรือผูผ้ลิตกบัผูใ้ห้เช่า 
และสัญญาระหว่างผูใ้ห้เช่ากบัผูเ้ช่า โดยท่ีผูใ้ห้เช่าตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ืออุปกรณ์สินคา้จากผูผ้ลิต
และผูผ้ลิตจะจดัส่งอุปกรณ์สินคา้ไปยงัผูเ้ช่า ทั้งน้ีผูเ้ช่าจะเป็นผูก้  าหนดคุณลกัษณะของอุปกรณ์
สินคา้รวมถึงก าหนดตวัผูผ้ลิตและตวัผูจ้ดัส่งอุปกรณ์ โดยมิไดอ้าศยัความรู้ความเช่ียวชาญจากผูใ้ห้
เช่า 

2. ธุรกิจท่ีใช้บริการแบบลิสซ่ิงจะไม่มีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลย ีเพราะความเส่ียงไดรั้บความคุม้ครองโดยระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงเม่ือผา่นไประยะเวลาหน่ึง
ก็สามารถเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีท่ีสูงกว่าหรือทนัสมัยกว่าได ้
สามารถลดอตัราการเส่ียงในความลา้สมยัของเทคโนโลยีของธุรกิจนั้นๆ ได ้และมีผลดีต่อก าไรของ
ธุรกิจ และค่าเช่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ช่าสามารถน าไปหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้และไม่ท าให้หน้ีสิน
ของผูเ้ช่าสูงข้ึนแต่อยา่งใด 

3. ระหวา่งอายุสัญญาเช่า ผูเ้ช่าจะบอกเลิกสัญญาไม่ได ้ กรณีดงักล่าวมิใช่ลกัษณะเฉพาะท่ี
จะตอ้งมีตามกฎหมาย แต่แทจ้ริงในการท าสัญญาลิสซ่ิง ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูไ้ปซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์มาให้
เช่าตามความตอ้งการของผูเ้ช่าเท่านั้น ผูใ้ห้เช่าจึงตอ้งหามาตรการต่างๆ ท่ีจะป้องกนัตนจากความ
เสียหาย จึงมกัตกลงให้ผูเ้ช่าตอ้งเช่าเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เต็มอายุตามท่ีตกลงกนั แต่ในทางปฏิบติั
บริษทัลิสซ่ิง หรือผูใ้หเ้ช่าบางรายอาจยนิยอมใหผู้เ้ช่าบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดการเช่าก็ได้
โดยตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญา ซ่ึงจะคุม้ต่อความเสียหายท่ีเกิดแก่ผูใ้ห้เช่าเพราะการ
เช่าตอ้งยติุก่อนก าหนด 
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4. ความคล่องตวัในการให้บริการของธุรกิจลิสซ่ิง เพราะหากไปขอกูจ้ากธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทัเงินทุนจะตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูย้ืม และเสียเวลาในการพิจารณารายละเอียด
ของโครงการมาก แต่ในธุรกิจลิสซ่ิงจะพิจารณาเพียงความสามารถในการใช้ทรัพย์สินหรือ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์แลว้สามารถท าให้เกิดรายไดเ้พียงพอท่ีจะจ่ายค่าเช่าไดห้รือไม่ และค่าเช่าจะมี
ความแน่นอนไม่เปล่ียนแปลงตามภาวะอตัราดอกเบ้ียจึงท าให้สามารถวางแผนทางการเงินไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

5. ผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นนิติบุคคลเท่านั้น โดยผูเ้ช่าจะแจง้รายละเอียดของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการให้บริษทัผูใ้ห้เช่าท่ีประกอบธุรกิจลิสซ่ิงทราบ แลว้บริษทัจึงจะไปหาซ้ือเคร่ืองจกัรมาให้ผู ้
เช่าโดยจะมีขอ้ก าหนดใหช้ าระเงินมดัจ าหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีแลว้แต่ตกลง ส าหรับการซ่อมบ ารุงและ
การประกันภยัจะเป็นภาระของผูเ้ช่าเวน้แต่จะตกลงเป็นอย่างอ่ืนในสัญญาลิสซ่ิง ผูใ้ห้เช่ามี
วตัถุประสงคท่ี์จะใหสิ้ทธิผูเ้ช่าซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีเช่าในราคาท่ีตกลงกนักนัล่วงหนา้เม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่า โดยการให้กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีเช่าตอ้งไดจ้ากการตกลงกนัภายหลงัสัญญา
ลิสซ่ิงหมดอายแุลว้เพราะมิฉะนั้นสัญญาน้ีจะไม่ใช่สัญญาลิสซ่ิงแต่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ 

6. ในธุรกิจลิสซ่ิงมกัจะมีการตกลงใหส้ัญญาเช่าแบบลิสซ่ิงเป็นอนัเลิกกนัถา้ผูเ้ช่าลม้ละลาย 
ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูใ้ห้เช่าอย่างเต็มท่ี มิให้ทรัพยข์องตนตอ้งอยู่ในพนัธะของการ
จดัการทรัพยสิ์นของผูล้ม้ละลาย 

7. ลิสซ่ิงเป็นวธีิการจดัหาเงินทุนซ่ึงผูเ้ช่าไดใ้ชท้รัพยต์ลอดอายกุารใชง้านของทรัพยน์ั้นโดย
ค่าเช่ามีการก าหนดไวแ้น่นอน และผูเ้ช่าตอ้งรับผิดชอบค่าบ ารุงรักษา ภาษีอากร และการประกนัภยั 
ค่าเช่าตอ้งมีจ านวนเพียงพอกบัมูลค่าของทรัพยน์ั้นรวมกบัผลตอบแทนในการลงทุนของบริษทั
ลิสซ่ิง 

8. ผูป้ระกอบธุรกิจลิสซ่ิงอาจเป็นสถาบนัการเงิน ผูผ้ลิตสินคา้หรือเป็นบริษทัธุรกิจลิสซ่ิง
โดยเฉพาะก็ไดห้รือจะเป็นกิจการร่วมการคา้ระหวา่งธุรกิจเหล่าน้ีก็ได ้ผูป้ระกอบธุรกิจลิสซ่ิงไม่ตอ้ง
มีการจดัหาอุปกรณ์มาไวล่้วงหนา้ เพราะผูป้ระกอบการธุรกิจลิสซ่ิงจะเป็นผูจ้ดัหาเงินทุนให้แก่ผูเ้ช่า
ท่ีตอ้งการอุปกรณ์สินคา้ เม่ือมีผูเ้ช่ามาติดต่อให้จดัหาเงินทุนส าหรับซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ผูเ้ช่าจึง
จะไปซ้ืออุปกรณ์มาเพื่อใหผู้เ้ช่าใช ้

9. ผูป้ระกอบธุรกิจลิสซ่ิงไม่ประสงคจ์ะไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีผูเ้ช่าใชส้อยแต่มุ่งท่ีจะ
ไดค้่าตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน ในทางปฏิบติัมกัตกลงให้กรรมสิทธ์ิเป็นของผูเ้ช่าไดโ้ดยให้
โอกาสเลือกซ้ือเม่ือครบก าหนดสัญญา ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจลิสซ่ิงหรือผูใ้ห้เช่า คงเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนเจา้ของตามความเป็นจริงในการดูแลรักษา การไดป้ระโยชน์ 
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และการเสียประโยชน์จะอยู่ท่ีผูเ้ช่า ดงันั้นโดยสรุปแลว้ลิสซ่ิงจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทา้ยสุด
หรือไม่ ไม่ใช่สาระส าคญั 

10. อุปกรณ์เคร่ืองจกัต่างๆ ตามสัญญาลิสซ่ิงมกัจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูงหรือส าหรับใช้
ในงานอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์ทาง
การแพทยแ์ละเคร่ืองกดัน ้าเสีย เป็นตน้ ในสัญญาลิสซ่ิงบางประเทศอาจใชส้ าหรับอุปกรณ์สินคา้ทุก
ประเภทตามท่ีผูเ้ช่าตอ้งการ แต่อยา่งไรก็ตามไม่รวมถึงอุปกรณ์สินคา้ท่ีใชส้อยเป็นการส่วนตวัของผู ้
เช่าหรือในครอบครัวผูเ้ช่า 

11. ผูใ้ห้เช่าจะอยูใ่นรูปแบบของบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจประเภทน้ีเป็นเป็นการ
เฉพาะ และทั้งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตอ้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
 

ประเภทของลสิซ่ิง 
การเช่าแบบลิสซ่ิงสามารถแยกประเภทการเช่าได ้ 3 ลกัษณะ คือ (1) ตามลกัษณะการ

ด าเนินงานและ (2) ตามลกัษณะท่ีเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจ (3) ตามรูปแบบของการให้เช่า 
โดยทัว่ไปแลว้การแยกประเภทของลิสซ่ิงนิยมใชก้ารแบ่งแยกตามลกัษณะการด าเนินงานมากท่ีสุด
ทั้งน้ีเพราะแยกประเภทตามลกัษณะน้ียงัไม่ผลต่อการบนัทึกสินทรัพยล์งในงบดุลของบริษทัเองดว้ย 
กล่าวคือ การท่ีเช่าทรัพยแ์บบธนกิจหรือเช่าเพื่อซ้ือนั้นผูท้  าการเช่าจ าเป็นตอ้งลงบนัทึกสินทรัพยไ์ว้
ในงบดุลของบริษทัด้วย ส่วนการเช่าเพื่อใช้นั้นไม่ตอ้งลงบนัทึกทรัพยสิ์นในงบดุลของบริษทั 
(ผูเ้ขียน) ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละลกัษณะจะมีดงัต่อไปน้ี 

1. แยกตามลกัษณะการด าเนินงาน การเช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิงตามลกัษณะการด าเนินงาน 
ส่วนท่ีมีความแตกต่างกนัและถือเป็นสาระส าคญั คือ ระยะการเช่า อตัราค่าเช่า สิทธิการบอกเลิก
สัญญา การก าหนดหนา้ท่ีดูแลรักษาทรัพย ์ และสิทธิเลือกซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าเม่ือสัญญาส้ินสุดลง 
ไดแ้ก่การให้เช่าทรัพยแ์บบธนกิจ หรือการเช่าเพื่อซ้ือ (Financial lease) และการให้เช่าทรัพยสิ์น
เฉพาะอยา่ง หรือการเช่าเพื่อใช ้(Operating lease) 

1.1 การให้เช่าทรัพยแ์บบธนกิจ หรือการเช่าเพื่อซ้ือ (Financial lease) เป็นสัญญา
เช่าท่ีระยะเวลาปานกลาง และระยะยาว ผูใ้หเ้ช่าจะมีรายไดจ้ากค่าเช่าจากผูเ้ช่าพียงรายการเดียว ผูใ้ห้
เช่าจะคิดค่าเช่าโดยคิดจากตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้นรวมกบัตน้ทุนของเงินและก าไรท่ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนผูเ้ช่าจะบอกเลิกสัญญาในระหวา่งอายุสัญญาไม่ได ้ทั้งยงัมีหนา้ท่ีตอ้งบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม ประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีเช่า และผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียว การ
เช่าลกัษณะน้ี ผูเ้ช่าจะตอ้งรับรู้ถึงความลา้สมยัของเคร่ืองจกัร หรือทรัพยสิ์นท่ีเช่าจากการท่ีผูเ้ช่าเป็น
ผูเ้ลือกครอบครองและใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเช่า ในระหวา่งเวลาเช่าหรือตลอดอายุการใชง้าน 
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เม่ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าเกิดความลา้สมยั ผูเ้ช่าจะไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีเช่าใหม่ได ้ และจะตอ้ง
ช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า มีลกัษณะส าคญัคือ 

1.1.1 การใหเ้ช่าเป็นลกัษณะในทางการคา้มากกวา่การบริโภคประจ าวนั 
1.1.2 ผูเ้ช่าเป็นผูเ้ลือกเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์จากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย 
1.1.3 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้น 
1.1.4 ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะใช้ทรัพยสิ์นนั้น โดยจ่ายค่าเช่าตอบแทนตลอด

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
1.1.5 ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดได ้
1.1.6 ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงของการลา้สมยัของเคร่ืองจกัรนั้น 
1.1.7 ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบในสภาพและความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร

หลงัจากท่ีผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองจกัรแก่ผูเ้ช่าตามความตอ้งการ 
1.1.8 ผูเ้ช่ารับผดิชอบในการบ ารุงรักษาและประกนัภยัเคร่ืองจกัร 
1.1.9 หลงัจากส้ินสุดสัญญาเช่า ผูเ้ช่าอาจจะเช่าต่อดว้ยค่าเช่าท่ีต ่าลงหรือ

อาจตกลงซ้ือขายในราคาพิเศษ 
1.2 การให้เช่าทรัพยสิ์นเฉพาะอย่าง หรือการเช่าเพื่อใช้ (Operating lease) 

ทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอายุการใช้งานสั้นกว่าแบบแรก ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 
เดือน ถึง 12-36เดือน ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเร็ว ผูใ้ห้
เช่าจึงมกัคิดค่าเส่ียงภยัไวใ้นค่าเช่าด้วย และตอ้งให้เช่าแก่ผูเ้ช่าหลายคนจึงจะคุม้เงินลงทุน แต่
สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดได ้และผูใ้หเ้ช่ายงัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลซ่อมแซมความ
ช ารุดเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีให้เช่า การเช่าแบบน้ีมีขอ้แตกต่างกบัการเช่าแบบแรก คือ การให้เช่า
ทรัพยสิ์นน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสัญญาเช่า(Rent) 

การแบ่งประเภทของลิสซ่ิงมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งแยกออกซ่ึงสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะโดย
ผลประโยชน์และความเส่ียงทั้ งหมดในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินไปยงัผู ้เช่าอย่างเห็นได้ชัด 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะการโอนผลประโยชน์และความเส่ียงภยัทั้งหมดในการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์นพิจารณา ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา ถ้าหากเขา้ข่ายประเด็นประเด็นหน่ึงก็ถือว่าเป็น 
Financial Lease ซ่ึงมีหลกัเกณฑ ์4ประการ ดั้งน้ี 

1.2.1 สัญญาเช่าระยะยาวโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นไปยงัผูเ้ช่า 
1.2.2 สัญญาเช่าระยะยาวท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิการซ้ือทรัพยสิ์นในราคาถูก 
1.2.3 อายกุารเช่ามากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80 ของอายุการใชง้านในทาง

เศรษฐกิจของทรัพยสิ์น 
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1.2.4 มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นต ่าค  านวณ ณ วนัเร่ิมตน้ท าสัญญาโดยไม่
รวมค่าใชจ่้ายในการจดัการทรัพยสิ์นตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 90 ของมูลค่าอนัเท่ียงธรรมของ
ทรัพยสิ์นท่ีเช่า 

2.  แยกตามลกัษณะของแหล่งเงินทุน ไดแ้ก่ 
2.1 บริษทัลิสซ่ิงในเครือของธนาคาร เป็นบริษทัลิสซ่ิงท่ีธนาคารพาณิชยท์ั้งในและ

ต่างกนัต่างประเทศถือหุน้ใหญ่ มีฐานะทางเงินค่อนขา้งดี การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
2.2 บริษทัลิสซ่ิงในเครือของวิสาหกิจ เป็นบริษทัลิสซ่ิงท่ีสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ

บริษทัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ 
2.3 บริษทัลิสซ่ิงในเครือของผูผ้ลิต เป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีตอ้ง

อาศยัเทคโนโลยีชั้นสูง และมีการพฒันาเทคนิคอยูต่ลอดเวลา เช่น บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

3. แยกตามรูปแบบของการใหเ้ช่า โดยท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
3.1 การขายและการเช่ากลบั (Sale and lease back) ธุรกิจท่ีมีกรรมสิทธ์ใน

ทรัพยสิ์นท่ีครอบครองแลว้ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนจึงแกปั้ญหาโดยการขายทรัพยสิ์น
ของตนให้แก่สถาบนัการเงินต่างๆ เช่น บริษทัเงินทุน บริษทัประกนัภยั แลว้ขอเช่ากลบัจากบริษทั
นั้นอีกที การท าเช่นน้ีธุรกิจจะไดเ้งินสดจากการขายทรัพยสิ์นมาหมุนเวียนในกิจการ ขณะเดียวกนัก็
จะเสียสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นไป แต่ก็ยงัคงไดรั้บประโยชน์จากการใชท้รัพยสิ์นนั้น
จากการจ่ายค่าเช่าเป็นงวดๆกิจการท่ีซ้ือทรัพยสิ์นจะคิดค่าเช่าจากตน้ทุนของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือมาบวก
ผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการลงทุน ซ่ึงก็คือผลก าไรนัน่เอง 

3.2 การให้เช่าชนิดโอนสิทธิเรียกร้องได ้(Lease receivable discounting) ผูใ้ห้เช่ามี
สิทธิท่ีจะขายเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีให้เช่าหรือโอนสิทธิเรียงร้อง (ค่าเช่า) รวมถึงผลก าไรจากการให้
เช่า โดยมีเง่ือนไขวา่ผูเ้ช่าจะไดรั้บสิทธิในการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์โดยไม่มีการรบกวนสิทธิ และมี
สิทธิครอบครองเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในระยะเวลาตามสัญญาเช่าโดยผูใ้ห้เช่าอาจจะตอ้งแจง้ให้ผูเ้ช่า
ทราบถึงการนั้น ซ่ึงจะมีผลผูกพนัทางกฎหมายในเร่ืองเขตอ านาจศาล  การท่ีผูใ้ห้เช่าขายหรือโอน
สิทธิและทรัพยสิ์นไปแลว้ ผูซ้ื้ออาจจะไดรั้บสิทธิการไล่เบ้ียจากผูใ้ห้เช่าหรือไม่ก็ได ้ถา้เป็นกรณีท่ี
ให้สิทธิในการไล่เบ้ีย ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งรับรองว่าผูเ้ช่าจะจ่ายเงินค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูต่าม
ขอ้ตกลงในสัญญาลิสซ่ิงถา้ผูเ้ช่าไม่จ่ายค่าเช่าผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ียจากผูใ้หเ้ช่าได ้

3.3 การให้เช่าชนิดผูใ้ห้เช่ากูเ้พื่อเติม (Leverage lease) ผูใ้ห้เช่าจะท าการกูย้ืมเงิน
บางส่วนส าหรับซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีจะให้เช่า โดยใชเ้งินลงทุนเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นเองร้อยละ 20-
40 ส่วนท่ีเหลือจะกูย้ืมมาจากผูใ้ห้กูแ้ลว้เอาทรัพยสิ์นนั้นจดจ านองเป็นประกนั หลงัจากนั้นจึงน า
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ทรัพยสิ์นนั้นมาให้เช่าแก่ผูเ้ช่า มีผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 ฝ่าย คือ ผูเ้ช่า (Lessor) ผูใ้ห้เช่า (equity participant) 
และเจา้หน้ี (Lender) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาม กรณีน้ีผูใ้หเ้ช่าสามารถน าค่าเส่ือมราคามาเป็นค่าใชจ่้ายใน
การค านวณภาษีได ้

3.4 การให้เช่าภายในประเทศ (Domestic leasing) การเช่าเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ โดย
ผูใ้ห้เช่ามีสถานประกอบการในประเทศหน่ึง และผูเ้ช่ามีสถานประกอบการในประเทศเดียวกนั 
หรือผูใ้ช้เช่ามีบริษทัลูกท่ีตั้งข้ึนมาอยูใ่นต่างประเทศ ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกนัสถานประกอบการ
ของผูผ้ลิต แลว้ทั้งสองฝ่ายท าธุรกิจลิสซ่ิงกนัถือวา่เป็น Lease Domestic 

3.5 การให้เช่าขา้มประเทศ (Cross border lease) การเช่าเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีผูใ้ห้
เช่ามีสถานประกอบการในประเทศหน่ึงให้เช่าทรัพย์สินท่ีผลิตในต่างประเทศแก่ผูเ้ช่าท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศ จะมีส่ิงท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากหลายประการ เช่น ความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน 
ภาษีการน าเขา้ส่งออก การใหก้ฎหมาย ความแตกต่างในระบบบญัชี เป็นตน้ 
 

กฎหมายภาษีทีเ่กีย่วข้องและภาษีส าหรับธุรกจิลสิซ่ิง 
การท่ีต้องมีการรวบรวมกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจลิสซ่ิงนั้ นก็เพื่อท่ีจะท าให้

ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาธุรกิจน้ีทราบว่ากฎหมายได้ให้สิทธิประโยชน์หรือขอ้
ปฏิบติัอยา่งไรบา้งใหแ้ก่ผูท่ี้ลงทุนดา้นน้ีซ่ึงจะประกอบดว้ย 

1. กฎหมายภาษีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจลิสซ่ิง มีดงัน้ี 
1.1 พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) เก่ียวกบัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น 
1.2 ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 2/2528 เร่ืองการใชเ้กณฑ์สิทธิในการค านวณก าไร

สิทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
1.3 ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 34/2534 สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 

40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
2. ภาษีส าหรับธุรกิจลิสซ่ิง 

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กรมสรรพกรไดน้ าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใชบ้งัคบัจดัเก็บแทนภาษีการคา้ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2534 เป็นตน้ไป ธุรกิจลิสซ่ิงจึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการคา้ โดยสามารถน าภาษี
ซ้ือมาหกัภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการได ้ แต่ในกรณีซ้ือหรือเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่
หรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน ตามความหมายท่ีก าหนดไวใ้นพิกัดอตัราภาษี
สรรพสามิต ไม่สามารถน าภาษีซ้ือมาหักเพื่อค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามประการของอธิบดี
กรมสรรพากร ฉบบัท่ี 42 
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2.2 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
กรมสรรพากรไดอ้อกค าสั่งท่ี ท.ป. 34/2534 สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตาม

มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2534 และใช้
บงัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2535 เป็นตน้ไป มีเน้ือหาก าหนดค าจ ากดัความของการให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลิสซ่ิงวา่ หมายถึงการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

2.2.1 ผูใ้ห้เช่าเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ี
ไดรั้บช าระแลว้ไม่ต ่ากวา่ 60 ลา้นบาท และเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบร้อยละ 
7 (เตม็รูป) 

2.2.2 ผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคล 
2.2.3 ก าหนดเวลาเช่า ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป เวน้แต่ทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้หเ้ช่ายึดมาจากผูเ้ช่ารายอ่ืน ระยะเวลาการให้เช่าอาจไม่ถึง 3 ปีก็ไดค้  าสั่งกรมสรรพาก
ท่ี ท.ป. 34/2534 เป็นการออกเพิ่มเติมขอ้ 6 ของ ท.ป. 4/2528 ซ่ึงมีเน้ือหาก าหนดให้ บริษทัหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูจ่้ายค่าเช่า หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจากการให้
เช่าทรัพยสิ์น ตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนท่ี
ไดรั้บกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูรั้บซ่ึงเป็น 

1. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลธรรมดาหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
โดยค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5 

2. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศ
ไทย นอกจากท่ีระบุในขอ้ 3 ของ ท.ป. 4/2528 หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดย
ค านวณหกัไวใ้นอตัราร้อยละ 5 

3. มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดแ้ต่ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือ สมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 47(7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากรหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณหกัร้อยละ 10 

ความดงักล่าวน้ีไม่ให้บงัคบักบัการจ่ายเงินตามสัญญาให้เช่าแบบลิสซ่ิงตาม ท.ป. 
34/2534 การใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิงไม่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตาม ท.ป. 4/2528 แต่ถา้ไม่มีคุณสมบติั
ครบถว้นตาม ท.ป.34/2534 ก็ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 5 

2.3 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2535 เป็นตน้มา อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดเ้หลือเพียง

อตัราเดียว คือร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ (เดิมมี 2 อตัรา คือ ถา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเสียร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิบริษทัอ่ืนๆ ร้อยละ 35) 
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ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ไดก้ าหนดให้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลค านวณ
โดยใชเ้กณฑ์สิทธิ ซ่ึงหมายถึงรายไดท่ี้เกิดข้ึนในรอบบญัชีใด ถึงแมว้า่จะยงัมิไดรั้บช าระก็ตาม ก็
ตอ้งน ามาค านวณภาษีและรายจ่ายท่ีก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวก็ให้น ามาหักได้ในรอบบญัชีนั้น 
กรมสรรพากรไดมี้ค าสั่งเพิ่มเติมท่ี ท.ป. 1/2528 เร่ืองการใช้เกณฑ์สิทธิในการค านวณรายไดแ้ละ
รายจ่ายของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นแนวทางปฏิบติัซ่ึงพอสรุปไดว้า่ การค านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลให้ใชเ้กณฑ์สิทธิ ยกเวน้ 7 รายการพิเศษให้เลือกปฏิบติัได้ เช่น การให้เช่าซ้ือ การ
ขายผอ่นช าระ การให้ลิสซ่ิงท่ีมีอายุสัญญาเกิน 1 รอบบญัชีให้ใชเ้กณฑ์สิทธิ แต่มีเง่ือนไขปลีกยอ่ย
เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบการคือให้เลือกน าก าไรจากกิจการดงักล่าวมารวมค านวณเป็นรายได้
ในแต่ละรอบบญัชีตามงวดท่ีถึงก าหนดช าระก็ได ้

จากการท่ีผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองธุรกิจลิสซ่ิง ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงท่ีมา ความ
เป็นไปและวิวฒันาการของธุรกิจลิสซ่ิง รวมไปถึงกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจลิสซ่ิงใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีความส าคญัมากส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจลิสซ่ิง ปัจจุบนัธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศ
ไทยยงัไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ีเขา้มาก ากบัดูแลโดยตรง แต่ธุรกิจลิสซ่ิงนั้นไดรั้บความนิยมและมี
การขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาธุรกิจประเภทน้ี เพื่อผูว้ิจยัจะ
น าแนวคิดดงักล่าวไปใชพ้ฒันาธุรกิจเพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัลิสซ่ิงต่อไป  

 
2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  

เน่ืองจากการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ ทฤษฎีผูบ้ริโภค ในการศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์จะเน้นว่าผูบ้ริโภคจะปฏิบติัอย่างไร มากกว่าท่ีจะศึกษาว่าท าไมผูบ้ริโภคจึงปฏิบติั
เช่นนั้น  

1. โมเดลการบริโภค (นที บุญพราหมณ์, 2546) จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเท่าท่ีผา่น
มาเป็นการศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรูปแบบการบริโภคของผูบ้ริโภค โดยตวัอย่าง
โมเดลการบริโภคของผูบ้ริโภคจะเป็นดงัน้ี  

C = f (Yn, Yt, Hn, Tn) 
C = การบริโภคของครัวเรือน  
Yn = รายไดข้องครอบครัวท่ีไดจ้ากการท างาน  
Yt = รายไดข้องครอบครัวท่ีไม่ไดจ้ากการท างาน (เช่น มรดก)  
Hn = ขนาดของครัวเรือน (อาย,ุ เพศ)  
Tn = รสนิยมของครัวเรือน (การศึกษา, เช้ือชาติ, ภูมิภาค)  
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จากแบบจ าลองดงักล่าวเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีต่อการใชจ่้ายในการบริโภคซ่ึงก็
เป็นเช่นเดียวกบัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั หากปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปยอ่มมีผลต่อความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัดว้ยเช่นกนั  

2. Franco Modigliani, Albert Ando and Richard Brumberg ไดเ้สนอทฤษฎีวงจรชีวิต มี
แนวความคิดว่าการตดัสินใจของครัวเรือนระหว่างการบริโภคกบัการออมในขณะใดขณะหน่ึง 
สะทอ้นถึงความพยายามของการกระจายการบริโภคตลอดวงจรชีวติ หมายถึง ระดบัการบริโภคของ
ครัวเรือนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรายไดใ้นปัจจุบนั แต่ยงัข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้เขาคาดวา่จะไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 
ซ่ึงเช่นเดียวกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั ผูท่ี้จะตดัสินใจซ้ือตอ้งทรายวา่รายไดใ้นอนาคตจะเป็น
อย่างไรและพิจารณาถึงความสามารถของตนเองว่าจะสามารถเป็นเจา้ของท่ีอยู่อาศยันั้นหรือไม่ 
หรือสามารถเช่าอยูไ่ดห้รือไม่  

3. ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจ กระบวนการตดัสินใจเป็นส่วนหน่ึงของผูบ้ริโภค และมี
อิทธิพลในการก าหนดการกระท าของมนุษยใ์นการจดัหา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการต่าง ๆ 
จากการศึกษาของ Loyd and Jenning (1977), Shephner and Thomas (1980) พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคพื้นท่ี ไดแ้ก่ รายได ้เพศ อายุ อาชีพ ท าเลท่ีตั้ง การขนส่ง วฒันธรรม ทศันคติ 
และการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นท าให้ทราบวา่ พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการตดัสินใจในการบริโภค การ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นมีอิทธิพลอยา่งมากในการเลือกใชบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาการตดัสินใจใช้บริการซ่ึงถือเป็นหน่ึงในพฤติกรรมของผู ้บริโภค โดยผูว้ิจยัจะน าแนวคิด
ดงักล่าวไปใชพ้ฒันาธุรกิจเพื่อใหรู้้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 
2.3 ความรู้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ไดก้ล่าวถึง  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
หรือ  7’s P เป็นวธีิการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการตลาดในการตลาดเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยั 7 ดา้น ไดแ้ก่                 

1. ดา้นการผลิตภณัฑ ์(Product) ผลิตภณัฑข์องธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ บริการท่ีเสนอเพื่อสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ ซ่ึงคลอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งของสินคา้และส่ิงท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้
ลูกคา้ เน่ืองจากลูกค้าไม่ได้ตอ้งการเพียงสินคา้และบริการเท่านั้น แต่ยงัต้องการประโยชน์หรือ
คุณค่าอ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจบริการดว้ย 
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2. ราคา (Price) หมายถึง  คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์ กบั ราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั้นถา้
คุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าท่ี
รับรู้ (Perceived   Value) ในสายตาของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑ์นั้น (2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) สภาวะการ
แข่งขนั   (4) ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น     ภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย ภาครัฐ เป็นตน้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถึง สถานท่ีให้บริการ ส่วนแรกคือการเลือกท าเล
ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการซ่ึงมีความส าคญัมาก  โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับ
บริการจากผูบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูบ้ริการจดัไว ้ เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวัก าหนดกลุ่มของ
ผูบ้ริโภค ท่ีจะเข้ามาบริการ ดังนั้นสถานท่ีท่ีให้บริการจึงต้องสามารถคลอบคลุมพื้นท่ีในการ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ความส าคญัของท าเลท่ีตั้ง  จะมีระดบัความส าคญัแตกต่างกนั
ไปตามลกัษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท 
              4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกับผูซ้ื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย 
(Personal  Selling)  ขาย เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร มีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ
หลายเคร่ืองมือ  เป็นการใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารแบบประสมประสานกนั(Integrated  Marketing 
Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดเห็น ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ ซ่ึงไดแ้ก่ ผูผ้ลิตหรือผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ เป็นการแจง้ข่าวสารกบักลุ่มผูรั้บข่าวสารจ านวนมาก ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบการจูงใจ
ใหเ้กิดความตอ้งการหรือการเตือนความทรงจ า 
    4.2 การขายโดยการใช้พนักงาน   (Personal  Selling ) เป็นรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรงอาจเรียกได้ว่าเป็นการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล ผูส่้งข่าวสารจะสามารถรับรู้ และประเมินผลจากผูรั้บข่าวสารไดท้นัที งานในขอ้น้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบักุลยุทธ์การขาย(Persona Selling  Strategy) และจดัหน่วยงานขาย (Sales force 
Management) 
     4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  เป็นเคร่ืองมือระยะสั้นเพื่อการกระตุน้
การตอบสนองให้เร็วข้ึนเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการสร้าง การน าไปใช ้และการเผยแพร่วสัดุและเทคนิค
ต่างๆ โดยใช้เสริมกบัการขายอาจท าโดยวิธีต่างๆ โดยใช้เสริกบัการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย
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อาจท าโดยวิธีต่างๆ เช่น ไปรษณีย ์   แคตตาล็อค ส่ิงพิมพจ์ากบริษทัผูผ้ลิต การจดัแสดงสินคา้ การ
แข่งขนัการขาย และเคร่ืองมือขายอ่ืนๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความพยายามในการขายของ
พนกังานขาย ผูจ้  าหน่ายและผูข้าย ให้ขายผลิตภณัฑ์มากข้ึน  และเพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้ตอ้งการซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้นั้น 
     4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าวท่ี
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือนโยบาย บริษทั โดยผา่นส่ือซ่ึงอาจไม่ตอ้งมีการ
จ่ายเงินหรือจ่ายเงินก็ได ้การใหข้่าวท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ หมายถึงการพยายามใน
การส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รหรือผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนต่างๆ 
หรือเผยแพร่ข่าวสารท่ีดี การสร้างภาพพจน์ท่ีดี โดยการสร้างเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีดี 
     4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรง หรือท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ได้แก่ การขายทางโทรศพัท์ การขายโดยการใช้
จดหมายโดยตรง การขายโดยใช ้แคตตาล็อค การขายทางโทรศพัท ์วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจ
ให้ลูกคา้มีการตอบสนอง เช่น คูปองแลกซ้ือ การขายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็น
ตน้ 
     5. บุคลากรท่ีให้บริการ  (People)  หรือพนกังาน (Employees) คุณภาพในการให้บริการ
ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนักงานตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองความต่อ
ลูกคา้ ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
          6. กระบวนการให้บริการ  (Process) หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการเพื่อส่งมอบ
คุณภาพให้บริการแก่ลูกคา้ ไดอ้ย่างรวดเร็วและประทบัใจ จะพิจารณาใน 2 ดา้น คือความซบัซ้อน
จะตอ้งพิจารณาถึงขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงาน ในกระบวนการ เช่นกระบวนการพิจารณา
สินเช่ือท่ีไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วทนัความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนด้านความหลากหลายตอ้ง
พิจารณาความมีอิสระความยืดหยุ่น และความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบัการ
ท างานได ้เช่นกระบวนการในการรับช าระท่ีสามารถท าไดห้ลายๆ ช่องทาง 
       7. การสร้างและการน าเสนอหลักฐานทางกายภาพ ของการให้บริการ หมายถึง
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจใหลู้กคา้และ
ท าให้มองเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่การมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั มี
บรรยากาศในส านกังานท่ีดี ความมีระเบียบภายในส านกังาน เป็นตน้ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจลิสซ่ิง ซ่ึง
ถือเป็นธุรกิจบริการประเภทหน่ึง ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตวั
แปรตน้ในการวจิยัคร้ังน้ี ทั้งน้ีผูว้จิยัจะน าแนวคิดดงักล่าวไปใชพ้ฒันาธุรกิจเพื่อเพิ่มตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน  

 
2.4 ความรู้ แนวคิดทางด้านจิตวยิา 

ปัจจัยทางจิตวทิยา 
          การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวทิยา  (psychological factors) ท่ี
ส าคญั 4 ปัจจยัไดแ้ก่ 

1. การจูงใจ  (Motivation) 
2. การรับรู้ (Perception) 
3. การเรียนรู้ (Learning) 
4. ความเช่ือ  (Beliefs) และทศันคติ (Attitude) 

 
1.การจูงใจ(Motivation) 
แอนนาสนใจท่ีจะซ้ือกล้องสักตวั อะไรคือส่ิงท่ีเธอก าลังแสวงหาอย่างแท้จริง 

อะไรคือความตอ้งการท่ีเธอพยายามท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ แต่ละคนมีความตอ้งการหลายส่ิง
หลายอย่างในช่วงเวลาหน่ึง ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยาเกิดจากสภาวะ
ความตึงเครียด เช่น ความหิว หรือความล าบาก น้ีเป็นความต้องการทางจิตวิทยาเกิดจากความ
ตอ้งการยอมรับ การยกย่องความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจเม่ือให้รับการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด ส่ิงจูงใจ (motive)หรือแรงขบั (drive)เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการ ทฤษฎีความตอ้งการมี 2 ทฤษฎี  ทฤษฎีของซิกมนัด์ ฟรอยด ์
และทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์ทั้งทฤษฎีให้ความหมายของแรงจูงใจแต่ต่างกนัวา่ การวิเคราะห์
ผูบ้ริโภคและการตลาด 

ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ ฟรอยด์ตั้งสมมติฐานว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้
เกิดพฤติกรรมพบว่าบุคคลควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูดและมี
พฤติกรรมหลอกหลอน หรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก เช่น แอนนาตอ้งการซ้ือกลอ้งถ่ายรูปราคา
แพง เธออธิบายถึงแรงจูงใจวา่เป็นเพราะเธอถ่ายรูปเพราะจะไดมี้อาชีพเสริม แต่ในเป็นวยัรุ่นและมี
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อิสระ   นกัวิจยัทางดา้นการจูงใจกล่าววา่ผูบ้ริโภคกลุ่มเล็กเพื่อเปิดเผยท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้ว่า
อะไรจะอยู่ในจิตใจของผู ้บริโภคในเร่ืองของการซ้ือ การศึกษาความต้องการให้ตนประสบ
ความส าเร็จ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนั
มากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด เรียงล าดบัความส าคญั คือความตอ้งการทางกาย  (physiological  needs)   
ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs)  ความตอ้งการทางสังคม  (social needs )  ตอ้งการยก
ยอ่ง  (esteem needs)  และความตอ้งการให้ตนประสบผลส าเร็จ  (self-actualization needs)บุคคล
พยายามท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรกก่อน เม่ือความตอ้งการนั้น
ไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นจะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึง
พอใจใหแ้ละความตอ้งการ 

2. การรับรู้(Perception) 
บุคคลท่ีไดรั้บส่ิงกระตุน้จะอยูใ่นสภาพการส่งขอ้มูลผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า  อนั

ไดแ้ก่ การเห็น การไดย้นิ  การไดก้ล่ิน  การสัมผสั  และการล้ิมรส  จากความรู้สึกเหล่าน้ีดว้ยวิธีของ
คนแต่ละคน การรับรู้(perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับรู้ จดัการ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจ  กระบวนการรับรู้มี  3 ขั้นตอน การเลือกให้ความสนใจ การเลือกแปลความหมายบิดเบือน 
และการเลือกเก็บรักษา บุคคลตอ้งพบกบัส่ิงกระตุน้ในแต่ละวนัโดนเฉล่ียบุคคลไดเ้ห็นได้ยินส่ือ
โฆษณามากกวา่  1,500 ช้ิน ต่อวนั  จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้บุคคลใหค้วามสนใจกบัส่ิงกระตุน้ทั้งหมด การ
เลือกใหค้วามสนใจท่ีเห็นและไดย้นิ  นัน่หมายความวา่นกัการตลาดตอ้งท างานอยา่งหนกัเป็นพิเศษ
เพื่อจะดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 

แม้ว่านักการตลาดส่านใหญ่กังวลว่าผูบ้ริโภคจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเสนอไปทั้งหมด
หรือไม่  ผูบ้ริโภคบางรายกลบักงัวลวา่เขาจะไดรั้บอิทธิพลจากข่าวสารทางการตลาดโดยผา่นการ
โฆษณาแฝง การศึกษาของนกัจิตวิทยาและนกัวิจยัผูบ้ริโภคจ านวนมากพบวา่ขอ้ความท่ีไม่ทนัรู้ตวั
เหล่านั้นไม่เก่ียวของกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคการโฆษณาแฝงไม่ไดมี้อิทธิพลตามท่ีกล่าวอา้ง  นัก
โฆษณาส่วนใหญ่พูดเยาะเยย้แนวคิดท่ีจะจดัการกบัผูบ้ริโภคผา่นขอ้ความซ้อนเร้น ตวัแทนโฆษณา
รายหน่ึงกล่าวว่า “เรามีความยากล าบากในการจูงใจผูบ้ริโภคดว้ยโฆษณา  30  วินาทีแลว้เราจะ
สามารถใชโ้ฆษณาแค่ 1/300 วนิาทีจูงใจผูบ้ริโภคได ้

3. การเรียนรู้(Learning) 
เม่ือบุคคลกระท าส่ิงจะพวกเกิดการเรียน การเรียนรู้ (learning) แสดงถึงการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนโดยกล่าววา่พฤติกรรมของ
มนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่งแรงขบั ตวักระตุน้ ตวัน า การตอบสนอง และการ
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เสริมแรง เช่นสมมติแอนนาซ้ือกล่องนิคอน ถา้ประสบการณ์จากการใชก้ลอ้ง การส่งเสริมดงันั้นมี
ความเป็นไปได้ว่าในการซ้ือกล้องเป็นไปได้ว่าในการซ้ือกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล หรือ
สินคา้คลา้ยกนั เธอจะเลือกซ้ือกลอ้งนิคอน  ความส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับนกัการตลาด 
คือนกัการตลาดสามารถสร้างอุปสงคข์องผลิตภณัฑ์โดยเช่ือมให้เขา้กบัแรงขบัท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง 
และใชส่้งเสริมแรงทางบวก  

4. ความเช่ือ  (Beliefs) และทศันคติ (Attitude) 
            การกระท าและการเรียนรู้ซ่ึงความเช่ือจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ความเช่ือ
(belief)  เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง แอนนาอาจจะเช่ือวา่กลอ้งนิคอนสามารถ
ถ่ายภาพไดดี้มากทนต่อการใชง้านและมีราคาเพียง 450 ดอลลาร์สหรัฐ ความ เช่ือเหล่าน้ีอาจเกิดจาก
ความรู้ ความคิดเห็น หรือความศรัทธา ซ่ึงจะเกิดแรงผลดัดนัทางอารมณ์ เช่น การท่ีแอนนาเช่ือว่า
กลอ้งนิคอนมีน ้าหนกัมากอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของเธอ       ทศันคติเป็น
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก  ทศันคติของบุคคลจะมีรูปแบบแน่นนอนและการเปล่ียนแปลงทศันคติ
หน่ึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนส่ิงอ่ืนท่ีท าไดค้่อนขา้งยาก ดงันั้นกิจการควรพยายามท าผลิตภณัฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัทศันคติท่ีมีอยูดี่กวา่ท่ีจะพยายามเปล่ียนแปลงทศันคติเพราะการเปล่ียนแปลงทศันคติ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก  จะเห็นวา่มีพลงัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค การเลือกของ
ผูบ้ริโภคเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในท่ีซับซ้อนของวฒันธรรม สังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ทางจิตวทิยา 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางจิตวิทยานั้น ปัจจยัทางจิตวิทยาเป็น
ปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจลิสซ่ิงเช่นกนั เน่ืองจากการจูงใจ การ
รับรู้ การเรียนรู้ และความเช่ือและทศันคติ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางดา้นจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึง ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้ปัจจยัทางจิตวิทยาเป็นตวัแปรตน้เพื่อศึกษาใน
การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะสามารถน าไปปรับใชใ้นการพฒันาธุรกิจให้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
รวมถึงใช้แนวคิดน้ีในด้านของจิตวิทยาเพื่อเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคและขยายตลาดธุรกิจลิสซ่ิงให้
ขยายตวัเพิ่มข้ึนต่อไป  
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุพรรษา สกุลเจียมใจ (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
กู้ยืมเงินจาก บริษทัลิสซ่ิง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และศึกษาทศันคติของผูข้อกู้ท่ีมีต่อ
บริการของบริษัทลิสซ่ิง และศึกษาปัญหาของผูข้อกู้ในการใช้บริการ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นลูกคา้ของบริษทั อนัเจริญลิสซ่ิง จ ากดั จ  านวน 120 คน โดยไม่จ  ากดัว่ากลุ่มบุคคล
เหล่านั้นจะอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยาเพียงแห่งเดียว ผลวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกูย้มืเงินจากบริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ระหวา่ง 31-40 ปี มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ผูเ้ช่าซ้ือส่วนใหญ่  มีวตัถุประสงค์ใน
การกูเ้พื่อการลงทุน ผูเ้ช่าซ้ือส่วนใหญ่มีจ านวนเงินกูร้ะหวา่ง 50,001- 70,000 บาท กล่าวคือปัญหา
และอุปสรรค 3 อนัดบัแรก คือ ความเขา้ใจในเอกสารสัญญา การหาเงินมาผ่อนช าระให้ตรงตาม
ก าหนด และปัญหาเง่ือนไขการผอ่นช าระ 

วชิราภรณ์ ขนัแก้วผาบ (2546) ได้ท าการ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการธุรกิจค้า
รถยนตมื์อสองในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือของบริษทัลิสซ่ิง ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
การอนุมติัวงเงินสินช่ือหรือยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ ปัจจยัดา้นราคา 
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียในการผ่อนช าระต ่า ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการท่ี
รวดเร็ว ทนัเวลาและตรงตามความตอ้งการ ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก ล าดบั
แรกคือ ท าเลท่ีตั้งของบริษทัใกลส้ถานประกอบการไป - มาสะดวก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ไดแ้ก่ การมีพนกังานออกไปแนะน าบริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อม
ท่ีจะให้บริการ ตลอดเวลา ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ได้แก่ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั 
 สมพล วิสมิตะนนัท์ (2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยั ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูใ้ช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล ภายใตก้ ากบัธนาคารแห่งประเทศไทยของ
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ทางด้านราคา ปัจจยัทางด้านบุคคล ปัจจยัด้านกระบวนการการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเช่ือส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
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จ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัย่อยของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดการบริการ ท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้บัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ล าดบัแรกของแต่ละปัจจยั มีดงัน้ี ปัจจยัย่อยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่   มีเง่ือนไขการบริการท่ีหลากหลายรองรับความความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นราคา ได้แก่ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมคัรปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ได้แก่ มี
สาขาตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีติดต่อสะดวก ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีส่วนลดพิเศษถา้
ลูกคา้ช าระตรงงวดทุกคร้ัง ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ได้แก่ พนกังานรับช าระมีความกระตือรือร้น
รวดเร็วในการให้บริการรับช าระ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบัการ
เก็บรักษาข้อมูลเป็นอย่างดี ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ มี
ส านกังานสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นหลกัแหล่งน่าเช่ือถือ 
 สุภาพ โชคปมิตต์กานนท์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอ
เมือง จังหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นภาพรวมพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจมีค่าเฉล่ียในระดับมากเรียงล าดับคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นการ
สร้างและการน าเสนอทางกายภาพ ส่วนปัจจยัดา้นสถานท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัน้อย 
ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นพบวา่ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากล าดบัแรก ดงัน้ี ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประเภทสินเช่ือท่ีหลากหลายให้เลือก ปัจจยัราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัดา้น
สถานท่ี ได้แก่ บริษทัมีสาขามาก ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ส่วนลดหรือการยกเลิก
ค่าธรรมเนียม ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถ ความช านาญของพนกังาน ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของบริษทั ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
การอนุมติัวงเงินท่ีรวดเร็ว 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดนั้น ท าให้ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจุบนั
ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว แสดงให้เห็นการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
เพิ่มมากข้ึนของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึง ซ่ึงรวมถึงบริการในธุรกิจลิสซ่ิงดว้ย นอกจากปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดแลว้ยงัมีปัจจยัดา้นบุคคลและปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเช่นกนั ดงัท่ีเห็นในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัไดย้กมาขา้งตน้นั้น แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ี
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ส่งผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านการบริการ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจว่าปัจจยัด้าน
บุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทางจิตวิทยา ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ธุรกิจลิสซ่ิงหรือไม่ อย่างไร ภายใต้ช่ืองานวิจยั “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม” 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การศึกษาน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ โดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐมผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ซ่ึง
เน้ือหาในส่วนของการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย ประชากรและการสุ่มตวัอย่างขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี  

1. ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง     
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง     
 3.1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ี
ตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ในรอบ 1 ปี 
จ  านวน 6,000 คน  
 3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม  
จงัหวดันครปฐมโดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น ตามแบบแผนการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ 
อาศยัความน่าจะเป็น โดยวธีิการเจาะจงและสะดวก เก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยการ 
ก าหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane ดงัน้ี   
  
     
 
 
 โดย   n       แทน  ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ 
         N      แทน จ านวนประชากรท่ีทราบค่า   

E     แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(Allowable error)  
             โดยใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.5 จะไดผ้ลดงัน้ี   

n N 
1 + NE2 = 
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ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั 400 คน 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดจ้ดัท าแบบสอบถามข้ึนมาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดย 
มีข้ึนตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 ลกัษณะของเคร่ืองมือในการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัล าดบัเน้ือหา
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการลิสซ่ิง ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนที ่3 ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง ไดแ้ก่ การจูงใจ และ
ทศันคติ   

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัลิสซ่ิง 
โดยการวิจยัคร้ังน้ี ใช้มาตราวดัระดับข้อมูลเป็นมาตราการวดัระดบัอตัราส่วน (Rating scale)  
มาปรับใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามการวดัทศันคติของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงแบ่งคะแนนทศันคติ
ออกเป็นช่วงเท่าๆ กนั คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญัน้อยและส าคญัน้อย
ท่ีสุด ดงัน้ี  

             ระดบัความส าคญั          คะแนน 
มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด                 5 
มีผลต่อการตดัสินใจมาก                  4 
มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง               3 
มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย                  2 
มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด               1 

n 1 + 15 
6,000 

400 = = 
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 ดงันั้น การอภิปรายผลการวจิยัของแบบสอบถามท่ีใชม้าตราวดัระดบัขอ้มูลเป็นมาตราการ
วดัระดบัอตัราส่วน ใชเ้กณฑเ์ฉล่ียของเบสท ์(Best, 1981) ดงัน้ี    

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด
คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยสุด  

 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสร้าง 7 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  
 3.3.1 ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎีและงานวจิยั 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์
 3.3.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ วธีิการวจิยัท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นบุคคล 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัทางดา้นจิตวยิา ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์ใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ   

3.3.3 การสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี  
  ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ 
  ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั
ดา้นจิตวทิยา  

ส่วนที ่3 ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงไดแ้ก่ การจูงใจ 
และทศันคติ   

  ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ลิสซ่ิง 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบไปปรับปรุงใหถู้กตอ้ง จากนั้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใชจ้ากนั้นน ามาเขา้สูตรการค านวณเพื่อหา
ความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม   
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n

R
IOC




 
 

โดย   IOC แทน ค่าดชันีระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
                                         ∑    แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ 
                                         N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

รายละเอียดของค่าดชันี IOC จะก าหนดการใหค้ะแนนของผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี  
   ขอ้ค าถามมีความเหมาะสม      คะแนนเท่ากบั  1  
   ขอ้ค าถามมีความไม่เหมาะสม      คะแนนเท่ากบั -1  
   ไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมของขอ้ค าถาม   คะแนนเท่ากบั  0  

กรรมการผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาคดัเลือกรูปแบบ พิจารณาตามความเป็นไปไดข้องรายละเอียด
ของแบบสอบถามท่ีจะสร้าง ถา้มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามดีใช้ได้
ตามเน้ือหาท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และถ้าแบบใดได้คะแนน
เฉล่ียต ่ากว่า 0.50 ตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ข เพราะแบบสอบถามมีเน้ือหาไม่ตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั  
  5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  40 คน กบัประชากรตามต าบลต่างๆ ท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม แลว้
น าผลท่ีได้ไปหาความเช่ือมัน่ของชุดค าถามแต่ละตัวแปรด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ 
Cronbach เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยค่า  Alpha รวมท่ีได ้มีค่าเท่ากบั 0.95  
  6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามผลจากการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ก่อน
น าไปใชจ้ริง 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจาก 2 ส่วน คือ  
  3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของประชากร ท่ีอยู่
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีเลือกใช้บริการลิสซ่ืงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วน จ ากัด  
เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
   3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสถิติ ซ่ึงจัดท า ข้ึนมาโดยใช้
โปรแกรมสถิติ SPSS รวมทั้งขอ้มูลสถิติจากแหล่งอ่ืนท่ีใชอ้า้งอิงวิธีการเก็บสถิติ เพื่อประกอบเป็น
ขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษา  
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผูใ้ช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็น
การศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey research) รวบรวมขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน 400 ตวัอยา่ง  

ส าหรับการวิเคราะห์ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ ออธิบายผล
การศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis)   ทดสอบความสัมพนัธ์ใช้สถิติ ค่า Chi – Square  และทดสอบค่า
ความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ ใช้สถิติสหสัมพนัธ์การจรณ์ (Contingency Coefficient, C) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีสัญลกัษณ์ยอ่ดงัต่อไปน้ี 

 
n     แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
X     แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยั

คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยเรียงล าดบั เป็น 3 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผูใ้ช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 

ส่วนท่ี 3  ข้อมูล เก่ียวกับ ปัจจัยด้าน จิตวิทยาต่อการเลือกใช้บ ริการลิส ซ่ิ ง
รถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม  
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ส่วนที ่1 ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
แสดงผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

เพศ   อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงในตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
                   n = 400 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 235 58.80 
 หญิง 165 41.20 
อาย ุ อาย ุ20 - 25 ปี 

อาย ุ26 - 35 ปี 
อาย ุ36 - 45 ปี 
อาย ุ46 - 55 ปี 
อาย ุ56 ปีข้ึนไป 

59 
150 
70 
83 
38 

14.80 
37.50 
17.50 
20.80 
9.40 

 
 

 
สถานภาพ โสด 163 

155 
55 
27 

40.80 
38.70 
13.70 
6.80 

 สมรส 

 
หมา้ย 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

87 
53 
93 

130 
37 

21.70 
13.30 
23.30 
32.40 
9.30 

 
 

 
อาชีพ รับราชการ 

คา้ขาย หรือ ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกรรม 
นกัศึกษา 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
พอ่บา้น หรือ แม่บา้น 
รับจา้ง 

66 
75 
53 
59 
38 
98 
11 

16.50 
18.80 
13.30 
14.70 
9.40 

24.50 
2.80 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เทียบเท่า 5,000 บาท 
5,001 - 7,500 บาท 
7,501 - 10,000 บาท 
10,001 - 12,500 บาท 
สูงกวา่ 12,500 บาท 

17 
100 
85 
94 

104 

4.30 
25.00 
21.30 
23.40 
26.00 

 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 4.1 เป็นผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 

ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีขอ้มูลดงัน้ี  

1. เพศ  
พบวา่ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีเพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 

และ เพศหญิง จ านวน 165 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.2  
2. อาย ุ 

กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20  - 25 ปี  จ  านวน 59 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.8  
อายุ 26 - 35 ปี จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อายุ 36 - 45 ปี จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.5 อายุ 46 - 55 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และอายุ 56 ปีข้ึนไปจ านวน 38 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.5  

3. สถานภาพ  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 

รองลงมา สมรส จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 หมา้ย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 หยา่
ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 27 คิดเป็นร้อยละ 6.8  

4. ระดบัการศึกษา  
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5 รองลงมา อนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 และต ่าสุด สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
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5.   อาชีพ  
      พบว่ามีอาชีพเป็นพ่อบ้าน  หรือ แม่บ้านมากท่ี สุด จ านวน 98 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 24.5 รองลงมา คา้ขาย หรือ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และรับราชการ
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 นักศึกษา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 เกษตรกรรม 
จ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 13.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 9.5 และน้อยท่ีสุด 
คือ รับจา้ง จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ2.8  

6.   รายได ้ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 12,500 บาท มีจ านวน 104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา 5,001 - 7,500 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 10,001 - 
12,500 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ 7,501 – 10,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 และนอ้ยกวา่ หรือ เทียบเท่า 5,000 บาท จ านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 4.3 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการลสิซ่ิง

รถจักรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผู้ใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม 
 ในการท าวิจัยน้ี  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ี
ให้บริการ ด้านกระบวนการของการให้บริการ และด้านการสร้าและการน าเสนอหลกัฐานทาง
กายภาพของการให้บ ริการ เป็นการวิ เคราะห์โดยใช้ส ถิ ติในการค านวณหาค่ าเฉ ล่ีย (X)  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 เกณฑ์ในการพิจารณาค านวณค่าเฉล่ียจากการส ารวจและเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างใช้
มาตราวดัระดบัขอ้มูลเป็นมาตรวดัระดบัอตัราส่วน ใชเ้กณฑเ์ฉล่ียดงัน้ี    

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
                           คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก 
          คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยสุด  
 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้บ่งการวิเคราะห์เป็นปัจจยัแต่ละดา้นและ
โดยรวม แสดงในตาราง 4.2-4.8 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 

                  n = 400 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต์ 

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. เป็นบริการท่ีมี
มาตรฐาน ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย  

127 
(31.75) 

239 
(59.75) 

34 
(8.50) 

 
 

4.23 0.59 มาก 

2. บริการเสริม เช่น  
การต่อภาษี พรบ. 
ประกนัรถหาย  
เป็นตน้ 

171 
(42.75) 

204 
(51.00) 

25 
(6.25) 

 

 

4.36 0.60 มาก 

3. มีระยะเวลาในการ
ผอ่นช าระใหเ้ลือก
หลากหลาย 

230 
(57.50) 

147 
(36.75) 

23 
(5.75) 

 
 

4.52 0.60 มาก
ท่ีสุด 

4. ใบสัญญามีขอ้ตกลง
อยา่งชดัเจน 

223 
(55.75) 

169 
(42.25) 

8 
(2.00) 

 
 

4.54 0.54 มาก
ท่ีสุด 

5. มีการส ารองอะไหล่ท่ี
พร้อมในการใชง้าน 

166 
(16.50) 

136 
(34.00) 

87 
(21.75) 

11 
(2.75) 

 
4.14 0.85 มาก 

รวม 4.36 0.63 มาก 
 

จากตาราง 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ในภาพโดยรวมของด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยั
ดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ใบสัญญามีขอ้ตกลงอยา่ง
ชัดเจน ( x = 4.54) รองลงมาได้แก่  การมีระยะเวลาในการผ่อนช าระให้ เลือกหลากหลาย  
( x = 4.52)  และมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ บริการเสริม เช่น การต่อ
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ภาษี พรบ. ประกันรถหาย เป็นต้น ( x = 4.36)  เป็นบริการท่ีมีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย  
( x = 4.23) และมีการส ารองอะไหล่ท่ีพร้อมในการใชง้าน ( x = 4.14) 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ  
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นราคา 

        n = 400 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต์ 

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. อตัราดอกเบ้ียในการ
ผอ่นช าระ 

196 
(49.00) 

174 
(43.50) 

30 
(7.50) 

 
 

4.42 0.63 มาก 

2. ส่วนลดดอกเบ้ียตอนตดั
สด  

198 
(49.50) 

202 
(50.50) 

  
 4.49 0.50 มาก 

3. ค่าปรับเน่ืองจากการผดิ
นดัช าระเงินมีความ
เหมาะสม 

200 
(50.00) 

193 
(48.25) 

7 
(1.75) 

 
 

4.48 0.53 มาก 

4. ลดราคาสินคา้ในกรณีท่ี
ซ้ือสินคา้จ านวนมาก 

223 
(55.75) 

142 
(35.50) 

32 
(8.00) 

3 
(0.75) 

 4.46 0.67 มาก 

5. ลูกคา้สามารถต่อรอง
ราคาสินคา้ได ้

242 
(60.50) 

134 
(33.50) 

24 
(6.00) 

 
 4.55 0.61 มาก

ท่ีสุด 
รวม 4.48 0.59 มาก 

จากตาราง 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ในภาพโดยรวมของด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ส่วนรายละเอียดในขอ้ย่อยของปัจจยัดา้นน้ี 
พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ คือลูกคา้สามารถต่อรองราคา
สินคา้ได ้( x = 4.55) และมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบ้ีย
ตอนตัดสด ( x = 4.49)  ค่าปรับเน่ืองจากการผิดนัดช าระเงินมีความเหมาะสม ( x = 4.48)   
ลดราคาสินค้าในกรณีท่ีซ้ือสินค้าจ านวนมาก ( x = 4.46) และอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนช าระ 
( x = 4.42) 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

        n = 400 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต์ 

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. สามารถติดต่อทาง
โทรศพัทไ์ดส้ะดวก 

258 
(64.50) 

108 
(27.00) 

34 
(8.50) 

  4.56 0.65 มาก
ท่ีสุด 

2. ท าเล ท่ีตั้ง ไปมา
สะดวก 

230 
(57.50) 

108 
(27.00) 

49 
(12.25) 

13 
(3.25) 

 4.39 0.82 มาก 

3. มีความสะดวกและ
เพียงพอของสถานท่ี
จอดรถ 

87 
(21.75) 

156 
(39.00) 

54 
(13.50) 

96 
(24.00) 

7 
(1.75) 

3.55 1.13 มาก 

4. เวลาปิด-เปิด ท่ี
ใหบ้ริการมีความ
สะดวกในการติดต่อ  

193 
(48.25) 

113 
(28.25) 

94 
(23.50) 

  4.25 0.81 มาก 

5. มีหอ้งรับรองลูกคา้ท่ี
สะดวกสบาย 

137 
(34.25) 

109 
(27.25) 

71 
(17.75) 

76 
(19.00) 

7 
(1.75) 

3.73 1.17 มาก 

รวม 4.10 0.91 มาก 

 
จากตาราง 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพโดยรวมของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการในระดับมาก  มีค่ าเฉ ล่ีย  4.10 ค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน 0.91  
ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด
เพียง 1 ขอ้ คือ สามารถติดต่อทางโทรศพัท์ได้สะดวก ( x = 4.56) และมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในระดบัมาก 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ท าเล ท่ีตั้ง ไปมาสะดวก ( x = 4.39)  เวลาปิด-เปิด ท่ีให้บริการมี
ความสะดวกในการติดต่อ ( x = 4.25)  มีห้องรับรองลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย ( x = 3.73) และมีความ
สะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ ( x = 3.55) 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

        n = 400 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1.ประชาสัมพนัธ์
ภาพลกัษณ์ และรูปแบบ
การใหบ้ริการของผู ้
ใหบ้ริการ เช่น การให้
พนกังานโทรหาลูกคา้
เพื่อช้ีแจงสัญญาและ
แนะน าการช าระค่างวด 

 
157 

(39.25) 
 

194 
(48.50) 

46 
(11.50) 

3 
(0.75) 

 4.26 0.68 มาก 

2. มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น เฟสบุค๊ วทิย ุ
ป้ายผา้ เพื่อใหลู้กคา้รู้จกั 
และเขา้มาใชบ้ริการ 

86 
(21.50) 

199 
(49.75) 

71 
(17.75) 

44 
(11.00) 

 3.82 0.89 มาก 

3. มีส่วนลดดอกเบ้ีย  
ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ในช่วงส่งเสริมการขาย 

186 
(46.50) 

162 
(40.50) 

52 
(13.00) 

  4.34 0.69 มาก 

4. มีของสมนาคุณใน 
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

230 
(57.50) 

162 
(40.50) 

8 
(2.00) 

  4.56 0.54 มาก
ท่ีสุด 

5. มีส่วนลดพิเศษ 
ถา้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการ
ลิสซ่ิงแทนการช าระ
ดว้ยเงินสด 

149 
(37.25) 

137 
(34.25) 

27 
(6.75) 

70 
(17.50) 

17 
(4.25) 

3.83 1.22 มาก 

รวม 4.16 0.81 มาก 
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จากตาราง 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพโดยรวมของดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 ส่วนรายละเอียด
ในขอ้ย่อยของปัจจยัดา้นน้ี พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ คือ  
มีของสมนาคุณในช่วงเทศกาลต่างๆ ( x = 4.56) และมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก  
4 ข้อ ได้แก่ มีส่วนลดดอกเบ้ีย ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในช่วงส่งเสริมการขาย ( x = 4.34)  
ประชาสัมพนัธ์ถึงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการของผูใ้ห้บริการ เช่น การให้พนกังานโทร
หาลูกคา้เพื่อช้ีแจงสัญญาและแนะน าการช าระค่างวด ( x = 4.26)  มีส่วนลดพิเศษถา้ลูกคา้เลือกใช้
บริการลิสซ่ิงแทนการช าระด้วยเงินสด ( x = 3.83) และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค 
วทิย ุป้ายผา้ เพื่อใหลู้กคา้รู้จกั และเขา้มาใชบ้ริการ ( x = 3.82) 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

        n = 400 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. พนกังานมีมารยาทและความ
สุภาพในการใหบ้ริการ 

110 
(27.50) 

156 
(39.00) 

113 
(28.25) 

21 
(5.25) 

 3.89 0.87 มาก 

2. ความเอาใจใส่และความ
กระตือรือร้นของพนกังานใน
การแกปั้ญหาของลูกคา้ 

144 
(36.00) 

149 
(37.25) 

101 
(25.25) 

6 
(1.50) 

 4.08 0.82 มาก 

3. พนกังานใหค้ าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง 

171 
(42.75) 

170 
(42.50) 

59 
(14.75) 

  4.28 0.70 มาก 

4. พนกังานแต่งกายเรียบร้อย มี
ความน่าเช่ือถือ 

121 
(30.25) 

161 
(40.25) 

44 
(11.00) 

67 
(16.75) 

7 
(1.75) 

3.81 1.10 มาก 

5. พนกังานมีความรวดเร็วใน
การด าเนินการ 

111 
(27.75) 

164 
(41.00) 

125 
(31.25) 

  3.97 0.77 มาก 

รวม 4.00 0.85 มาก 
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จากตาราง 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ในภาพโดยรวมของดา้นบุคลากรท่ีให้บริการมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 ส่วนรายละเอียด
ในข้อย่อยของปัจจยัด้านน้ี พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมากทั้ งหมด ได้แก่ 
พนักงานให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกต้อง ( x = 4.28) ความเอาใจใส่และความ
กระตือรือร้นของพนกังานในการแกปั้ญหาของลูกคา้ ( x = 4.08)  พนกังานมีความรวดเร็วในการ
ด าเนินการ ( x = 3.97)  พนักงานมีมารยาทและความสุภาพในการให้บริการ ( x = 3.89) และ
พนกังานแต่งกายเรียบร้อย มีความน่าเช่ือถือ ( x = 3.81) 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ 

        n = 400 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. มีการบริการท่ีรวดเร็ว 
ทนัเวลา และตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ เช่น การ
อนุมติัภายในสิบนาที 

145 
(36.25) 

179 
(44.75) 

76 
(19.00) 

  

4.17 0.72 มาก 

2. ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไข
ต่างๆ ไม่ยุง่ยากและมีความ
ยืดหยุน่ 

194 
(48.50) 

139 
(34.75) 

67 
(16.75) 

  
4.32 0.74 มาก 

3. มีระบบการขออนุมติัเงินท่ี
ชดัเจนและโปร่งใส 

208 
(52.00) 

161 
(40.25) 

31 
(7.75) 

  
4.44 0.63 มาก 

4. หลกัฐานท่ีใชแ้ละขั้นตอน
ในการกูย้ืมไม่ยุง่ยาก 

213 
(53.25) 

142 
(35.50) 

45 
(11.25) 

  
4.42 0.68 มาก 

5. เง่ือนไขในการติดตามรถ
และการยึดรถมีความยืดหยุน่ 

207 
(51.75) 

143 
(35.75) 

34 
(8.50) 

16 
(4.00) 

 
4.35 0.80 มาก 

รวม 4.34 0.72 มาก 
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จากตาราง 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการของการให้บริการ ในภาพโดยรวมของด้านกระบวนการ
ของการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.72 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก
ทั้ งหมด ได้แก่ มีระบบการขออนุมัติเงินท่ีชัดเจนและโปร่งใส ( x = 4.44) หลักฐานท่ีใช้และ
ขั้นตอนในการกูย้ืมไม่ยุ่งยาก ( x = 4.42)  เง่ือนไขในการติดตามรถและการยึดรถมีความยืดหยุ่น 
( x = 4.35)  ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขต่างๆ ไม่ยุง่ยากและมีความยืดหยุ่น ( x = 4.32) และมีการ
บริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น การอนุมติัภายในสิบนาที  
( x = 4.17) 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทาง
กายภาพของการใหบ้ริการ 
                 n = 400 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 
 

x  
S.D. 

ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. มีความรู้สึกปลอดภยัและ
มัน่ใจในการเขา้มาใชบ้ริการ 

163 
(40.75) 

153 
(38.25) 

84 
(21.00) 

  
4.20 0.76 มาก 

2. มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั 

126 
(31.50) 

165 
(41.25) 

80 
(20.00) 

29 
(7.25) 

 3.97 0.90 มาก 

3. ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานท่ี
ใหบ้ริการ 

105 
(26.25) 

123 
(30.75) 

126 
(31.50) 

46 
(11.50) 

 
3.72 0.98 มาก 

4. สถานท่ีใหบ้ริการ มีช่ือท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

121 
(30.25) 

187 
(46.75) 

72 
(18.00) 

20 
(5.00) 

 
4.02 0.83 มาก 

5. ส่วนใหบ้ริการลิสซ่ิงแยก
ออกจากส่วนอ่ืนอยา่งชดัเจน 

122 
(30.50) 

151 
(37.75) 

109 
(27.25) 

11 
(2.75) 

7 
(1.75) 

3.93 0.92 มาก 

รวม 3.97 0.88 มาก 
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จากตาราง 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ  ใน
ภาพโดยรวมของดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 ส่วนรายละเอียดในขอ้
ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีความรู้สึก
ปลอดภยัและมัน่ใจในการเขา้มาใชบ้ริการ ( x = 4.20) สถานท่ีให้บริการ มีช่ือท่ีมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ( x = 4.02)  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ( x = 3.97)  ส่วนให้บริการลิสซ่ิงแยกออก
จากส่วนอ่ืนอย่างชัดเจน ( x = 3.93) และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ  
( x = 3.72) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาต่อการเลือกใช้บริการลิสซ่ิงรถจักรยานยนต์  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผู้ใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม  

ในการท าวจิยัน้ี เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ประกอบดว้ยดา้นแรงจูงใจและดา้น
ทศันคติ เป็นการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติในการค านวณหาค่าเฉล่ีย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 เกณฑใ์นการพิจารณาค านวณค่าเฉล่ียจากการส ารวจและเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งใช้
มาตราวดัระดบัขอ้มูลเป็นมาตรวดัระดบัอตัราส่วน ใชเ้กณฑเ์ฉล่ียดงัน้ี    

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
                           คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก 
          คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50   เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยสุด  

 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นปัจจยัแต่ละด้านและโดยรวม 
แสดงในตาราง 4.9-4.10 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นแรงจูงใจ 

        n = 400 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการ
ลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. มีบริการลดอตัรา
ดอกเบ้ียแบบตดัตน้ลดดอก 

166 
(41.50) 

218 
(54.50) 

16 
(4.00) 

  4.38 0.56 มาก 

2. มีการบริการท่ีรวดเร็ว 
145 

(36.25) 
223 

(55.75) 
32 

(8.00) 
  4.28 0.60 มาก 

3. อธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน 
123 

(30.75) 
188 

(47.00) 
89 

(22.25) 
  4.09 0.72 มาก 

4. ความน่าเช่ือถือของ
องคก์ร 

118 
(29.50) 

271 
(67.75) 

11 
(2.75) 

  4.27 0.50 มาก 

5. การอนุมติัยอดจดัท่ี
มากกวา่ 

151 
(37.75) 

196 
(49.00) 

53 
(13.25) 

  4.25 0.67 มาก 

รวม 4.25 0.61 มาก 

 
จากตาราง 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

จิตวิทยา ดา้นแรงจูงใจ ในภาพโดยรวมของดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีบริการลดอตัราดอกเบ้ียแบบตดัตน้ลด
ดอก ( x = 4.38) มีการบริการท่ีรวดเร็ว ( x = 4.28)  ความน่าเช่ือถือขององค์กร ( x = 4.27)   
การอนุมติัยอดจดัท่ีมากกวา่ ( x = 4.25) และอธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน ( x = 4.09) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นจิตวทิยาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ดา้นทศันคติ 

        n = 400 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
รถจกัรยานยนต ์

ระดบัท่ีมีผล (ร้อยละ) 

 x  S.D. 
ระดบั
ความ
ส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) เป็นบริการลิสซ่ิงท่ีท่าน
เลือกใช ้

223 
(55.75) 

155 
(38.75) 

22 
(5.50) 

  4.50 0.60 มาก 

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) มีการบริการท่ีท่าน
ประทบัใจ 

252 
(63.00) 

108 
(27.00) 

40 
(10.00) 

  4.53 0.67 
มาก
ท่ีสุด 

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) มีความน่าเช่ือถือ 

230 
(57.50) 

159 
(39.75) 

11 
(2.75) 

  4.55 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) ใส่ใจในการใหบ้ริการ 

228 
(57.00) 

108 
(27.00) 

64 
(16.00) 

  4.41 0.75 มาก 

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) มีความยืดหยุน่ต่อลูกคา้
มากกวา่ธุรกิจลิสซ่ิงรายอ่ืน 

197 
(49.25) 

147 
(36.75) 

55 
(13.75) 

1 
(0.25) 

 4.35 0.72 มาก 

รวม 4.47 0.66 มาก 

จากตาราง 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ดา้นทศันคติในภาพโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.66 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการใน
ระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) มีความน่าเช่ือถือ ( x = 4.55) 
รองลงมาไดแ้ก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) มีการบริการท่ีท่านประทบัใจ ( x = 4.53)  
และมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) เป็นบริการลิสซ่ิงท่ีท่านเลือกใช ้( x = 4.50)  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ใส่ใจ
ในการใหบ้ริการ ( x = 4.41) และห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ)  มีความยืดหยุน่ต่อลูกคา้
มากกวา่ธุรกิจลิสซ่ิงรายอ่ืน ( x = 4.35) 
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บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์
(หิรัญ) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตอ าเภอ
เมืองนครปฐม ท่ีเลือกใช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ใน
รอบ 1 ปี จ  านวน 6,000 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐมโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น ตามแบบแผนการสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยวิธีการเจาะจงและสะดวก เก็บแบบสอบถามจ านวน  
400 ชุด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่การ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ เพื่อประกอบเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษา 
 

สรุปผลวจัิย 

1. ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

  ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า เป็นพบว่า 

เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีเพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ เพศหญิง จ านวน 

165 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.2 กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 20 - 25 ปีร้อยละ 14.8 อาย ุ26 - 35 ปีร้อยละ 

37.5 อายุ 36 - 45 ปีร้อยละ 17.5 อายุ 46 - 55 ปีร้อยละ 20.8 และอายุ 56 ปีข้ึนไปร้อยละ 9.5 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสดร้อยละ 40.8 รองลงมา สมรสร้อยละ 38.8 หมา้ยร้อยละ 13.8 

หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ร้อยละ 6.8 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 32.5 รองลงมา 

อนุปริญญา หรือ ปวส.ร้อยละ 23.3 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 21.8 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

หรือ ปวช.ร้อยละ 13.3 และต ่าสุด สูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 9.3 และพบวา่มีอาชีพเป็นพ่อบา้น หรือ 

แม่บา้นมากท่ีสุด ร้อยละ 24.5 รองลงมา คา้ขาย หรือ ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 18.8 และรับราชการร้อย

ละ 16.5 นกัศึกษาร้อยละ 14.8 เกษตรกรรมร้อยละ 13.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 9.5 และน้อย

ท่ีสุด คือ รับจ้างร้อยละ2.8  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 12,500 บาทร้อยละ 26.0 
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รองลงมา 5,001 - 7,500 บาทร้อยละ 25.0 และ 10,001 - 12,500 บาทร้อยละ 23.5 และ 7,501 – 

10,000 บาทร้อยละ 21.3 และนอ้ยกวา่ หรือ เทียบเท่า 5,000 บาทร้อยละ 4.3  

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการลิสซ่ิงรถจักรยานยนต์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผู้ใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม พบวา่ 

 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพโดยรวมของด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ใบสัญญามีขอ้ตกลงอย่างชดัเจน รองลงมา

ไดแ้ก่ การมีระยะเวลาในการผ่อนช าระให้เลือกหลากหลาย และมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการใน

ระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ บริการเสริม เช่น การต่อภาษี พรบ. ประกนัรถหาย เป็นตน้ เป็นบริการท่ีมี

มาตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีการส ารองอะไหล่ท่ีพร้อมในการใชง้าน 

 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา ในภาพโดยรวมของดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการในระดบัมากท่ีสุดเพียง 1 ข้อ คือลูกค้าสามารถต่อรองราคาสินคา้ได้ และมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบ้ียตอนตดัสด ค่าปรับเน่ืองจากการผิดนดั

ช าระเงินมีความเหมาะสม ลดราคาสินคา้ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้จ านวนมาก และอตัราดอกเบ้ียในการ

ผอ่นช าระ  

2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพโดยรวมของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของ

ปัจจยัดา้นน้ี พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ คือ สามารถติดต่อ
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ทางโทรศพัทไ์ดส้ะดวก และมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ท าเล ท่ีตั้ง ไป

มาสะดวก เวลาปิด-เปิด ท่ีให้บริการมีความสะดวกในการติดต่อ มีห้องรับรองลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย 

และมีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ  

2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพโดยรวมของดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยั

ดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ คือ มีของสมนาคุณในช่วง

เทศกาลต่างๆ และมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก 4 ขอ้ ไดแ้ก่ มีส่วนลดดอกเบ้ีย ลด

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในช่วงส่งเสริมการขาย ประชาสัมพนัธ์ถึงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการใหบ้ริการ

ของผูใ้ห้บริการ เช่น การให้พนกังานโทรหาลูกคา้เพื่อช้ีแจงสัญญาและแนะน าการช าระค่างวด มี

ส่วนลดพิเศษถา้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงแทนการช าระดว้ยเงินสด และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

เช่น เฟสบุค๊ วทิย ุป้ายผา้ เพื่อให้ลูกคา้รู้จกั และเขา้มาใชบ้ริการ 

2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ในภาพโดยรวมของด้านบุคลากรท่ีให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยั
ดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ พนกังานให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาอย่างถูกตอ้ง ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของพนักงานในการแก้ปัญหาของ
ลูกค้า พนักงานมีความรวดเร็วในการด าเนินการ พนักงานมีมารยาทและความสุภาพในการ
ใหบ้ริการ และพนกังานแต่งกายเรียบร้อย มีความน่าเช่ือถือ 

2.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ ในภาพโดยรวมของดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 ส่วนรายละเอียดใน
ขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีระบบ
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การขออนุมติัเงินท่ีชดัเจนและโปร่งใส หลกัฐานท่ีใช้และขั้นตอนในการกูย้ืมไม่ยุง่ยาก เง่ือนไขใน
การติดตามรถและการยึดรถมีความยืดหยุ่น ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขต่างๆ ไม่ยุ่งยากและมีความ
ยืดหยุ่น และมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การอนุมติั
ภายในสิบนาที 

2.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพ

ของการใหบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ ในภาพโดยรวมของดา้นการ
สร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 ส่วนรายละเอียดในขอ้ย่อยของปัจจยัดา้นน้ี 
พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีความรู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจใน
การเข้ามาใช้บริการ สถานท่ีให้บริการ มีช่ือท่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั ส่วนใหบ้ริการลิสซ่ิงแยกออกจากส่วนอ่ืนอยา่งชดัเจน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานท่ีใหบ้ริการ 

2.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัด้านราคา รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านกระบวนการของการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 
และปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการใหบ้ริการ 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาต่อการเลือกใช้บริการลิสซ่ิงรถจักรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผู้ใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

 3.1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ดา้นแรงจูงใจ 

ในภาพโดยรวมของดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในระดบัมากทั้งหมด ได้แก่ มีบริการลดอตัราดอกเบ้ียแบบตดัต้นลดดอก มีการบริการท่ี
รวดเร็ว ความน่าเช่ือถือขององคก์ร การอนุมติัยอดจดัท่ีมากกวา่ และอธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน  
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 3.2 ปัจจยัดา้นทศันคติ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ดา้นทศันคติ 

ในภาพโดยรวมของด้านทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 ส่วนรายละเอียดในขอ้ยอ่ยของปัจจยัดา้นน้ี พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) มีความน่าเช่ือถือ 
รองลงมาไดแ้ก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) มีการบริการท่ีท่านประทบัใจ และมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) เป็นบริการ
ลิสซ่ิงท่ีท่านเลือกใช้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ใส่ใจในการให้บริการ และห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ)  มีความยดืหยุน่ต่อลูกคา้มากกวา่ธุรกิจลิสซ่ิงรายอ่ืน  

3.3 ปัจจยัด้านจิตวิทยาโดยรวม พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านจิตวิทยา
โดยรวมในระดบัมาก และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิง

รถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) โดยมีองคป์ระกอบของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 โดยผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัใบสัญญามีขอ้ตกลงอย่างชัดเจน 

รองลงมาไดแ้ก่ การมีระยะเวลาในการผ่อนช าระให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งยงัตอ้งการให้มีบริการ

เสริม เช่น การต่อภาษี พรบ. ประกนัรถหาย เป็นตน้ รวมไปถึงความตอ้งการให้บริการลิสซ่ิงเป็น

บริการท่ีมีมาตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีการส ารองอะไหล่ท่ีพร้อมในการใชง้าน ปัจจยัดา้น

ราคา  ในภาพโดยรวมของด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 

พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสุด คือ ลูกคา้สามารถต่อรองราคาสินค้าได ้

รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการยงัให้ความส าคญักบัส่วนลดดอกเบ้ียตอนตดัสด ค่าปรับเน่ืองจากการผิด

นดัช าระเงินมีความเหมาะสม ลดราคาสินคา้ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้จ านวนมาก และอตัราดอกเบ้ียใน

การผ่อนช าระ ต่อมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ช้บริการ

ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 



52 

ในภาพโดยรวมของด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 4.10 พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถติดต่อทาง

โทรศพัท์ไดส้ะดวก นอกจากน้ีท าเล ท่ีตั้ง ไปมาสะดวก เวลาปิด-เปิดท่ีให้บริการมีความสะดวกใน

การติดต่อ มีหอ้งรับรองลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย และมีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถยงั

มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการอีกด้วย ปัจจยัถดัไป คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผล

ต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ มีของสมนาคุณในช่วงเทศกาลต่างๆ และยงัให้ความส าคญักบัการมีส่วนลด

ดอกเบ้ีย ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในช่วงส่งเสริมการขาย ประชาสัมพนัธ์ถึงภาพลกัษณ์ และรูปแบบ

การให้บริการของผูใ้ห้บริการ เช่น การให้พนักงานโทรหาลูกคา้เพื่อช้ีแจงสัญญาและแนะน าการ

ช าระค่างวด มีส่วนลดพิเศษถ้าลูกค้าเลือกใช้บริการลิสซ่ิงแทนการช าระด้วยเงินสด และมีการ

โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค วิทยุ ป้ายผา้ เพื่อให้ลูกคา้รู้จกัและเขา้มาใชบ้ริการ ส าหรับปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ในภาพโดยรวมของดา้นบุคลากร

ท่ีให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีผลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการในระดับมากทั้ งหมด ได้แก่ พนักงานให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่าง

ถูกตอ้ง ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของพนักงานในการแกปั้ญหาของลูกคา้ พนกังานมี

ความรวดเร็วในการด าเนินการ พนกังานมีมารยาทและความสุภาพในการให้บริการ และพนกังาน

แต่งกายเรียบร้อย มีความน่าเช่ือถือ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการของการ

ให้บริการ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการของการใหบ้ริการ ในภาพโดยรวมของดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการใน

ระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีระบบการขออนุมติัเงินท่ีชดัเจนและโปร่งใส หลกัฐานท่ีใชแ้ละขั้นตอน

ในการกู้ยืมไม่ยุ่งยาก เง่ือนไขในการติดตามรถและการยึดรถมีความยืดหยุ่น ระเบียบ ขั้นตอน 

เง่ือนไขต่างๆ ไม่ยุ่งยากและมีความยืดหยุน่ และมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา และตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ เช่น การอนุมติัภายในสิบนาที และปัจจยัดา้นสุดทา้ย คือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ ผูใ้ช้บริการส่วน

ใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและการน าเสนอ

หลักฐานทางกายภาพของการให้บริการ  ในภาพโดยรวมของด้านการสร้างและการน าเสนอ

หลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 

พบว่าปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีความรู้สึกปลอดภยัและ

มัน่ใจในการเข้ามาใช้บริการ สถานท่ีให้บริการ มีช่ือท่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ส่วนให้บริการลิสซ่ิงแยกออกจากส่วนอ่ืนอย่างชดัเจน และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านกระบวนการของการให้บริการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านบุคลากรท่ีให้บริการ และปัจจยัด้านการสร้างและการ

น าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมพล 

วสิมิตะนนัท ์(2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล ภายใตก้ ากบัธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านราคามีผลต่อ

ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลมากท่ีสุด และเม่ือศึกษาผลการศึกษาในภาพรวม

แลว้พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนตห์้าง

หุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพ โชคปมิตตก์านนท ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลของสถาบนัการเงินท่ี

ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์น

ภาพรวมพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก กล่าวโดยสรุปคือ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮง

เจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมี

การวางแผนในการให้บริการ โดยท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งค านึงถึงคือ ในดา้นของราคาท่ีตอ้งเปิดโอกาส
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ใหลู้กคา้สามารถต่อรองราคาได ้จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลิสซ่ิงของหา้งหุน้ส่วน

จ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) มากกวา่รายอ่ืน 

นอกจากน้ีจากการศึกษาปัจจยัดา้นจิตวิทยาต่อการเลือกใช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่า

ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 องค์ประกอบของปัจจยัดา้น

จิตวิทยา ได้แก่ ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน

แรงจูงใจ ในภาพโดยรวมของดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก พบวา่มีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ มีบริการลดอตัราดอกเบ้ียแบบตดัตน้ลดดอก 

มีการบริการท่ีรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือขององคก์ร การอนุมติัยอดจดัท่ีมากกวา่ และอธัยาศยัท่ีดีของ

พนกังาน และปัจจยัดา้นทศันคติ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ 

ในภาพโดยรวมของด้านทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก พบว่ามีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) มีความน่าเช่ือถือ 

รองลงมาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) มีการบริการท่ีท่านประทบัใจ และยงัให้

ความส าคญักบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) เป็นบริการลิสซ่ิงท่ีท่านเลือกใช ้หา้งหุน้ส่วน

จ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ใส่ใจในการให้บริการ และห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ)  มี

ความยดืหยุน่ต่อลูกคา้มากกวา่ธุรกิจลิสซ่ิงรายอ่ืน  

ผลการศึกษาน้ีท าให้สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นจิตวิทยาโดยรวม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญั

กบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาโดยรวมในระดบัมาก และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 

ปัจจยัดา้นทศันคติ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาของน าเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี  

1. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านราคาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิง

รถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม มากท่ีสุด เพราะฉะนั้ นเจ้าของธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้กับ



55 

ผูใ้ช้บริการในการต่อรองราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีส่วนลดดอกเบ้ียตอนตดัสดเพื่อให้

ผูใ้ช้บริการให้ความสนใจและตดัสินใจเลือกใช้บริการในท่ีสุด นอกจากปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นอ่ืนๆ ยงัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก ดงันั้นเจา้ของธุรกิจควรค านึงถึง

ส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ดา้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และยงั

เป็นการพฒันาธุรกิจลิสซ่ิงให้มีการพฒันารอบด้านและตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการมาก

ท่ีสุด การพฒันาน้ีจะเป็นผลให้ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญ

ยนต ์(หิรัญ) เพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

2. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิง

รถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม มากท่ีสุด ดงันั้นเจา้ของธุรกิจควรให้ความส าคญักบัการท่ีหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์

(หิรัญ) มีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญมากท่ีสุด เน่ืองจากการ

ตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิงเป็นประเภทท่ีเก่ียวเร่ืองทรัพยสิ์น เพราะฉะนั้นผูใ้ช้บริการจะเลือกใช้

บริการท่ีมีความน่าเช่ือถือเท่านั้น เจา้ของธุรกิจควรรักษาความน่าเช่ือถือน้ีไว ้นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการ

ยงัให้ความส าคญักบัการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) มีบริการท่ีประทบัใจ เจา้ของ

ธุรกิจควรจดัการให้บริการให้ผูใ้ช้บริการท่ีเขา้มาใช้บริการมีความประทบัใจมากท่ีสุด นอกจากน้ี

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจก็มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมากเช่นกนั ดงันั้นเจา้ของธุรกิจความ

สร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจใช้บริการของท่ีน่ีมากกว่าผูใ้ห้บริการลิสซ่ิงรายอ่ืน เช่น 

บริการท่ีรวดเร็ว อธัยาศยัท่ีดีในการใหบิ้การ และการอนุมติัยอดจดัท่ีมากกวา่ เป็นตน้ 

3. จากผลการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ี เจา้ของธุรกิจสามารถน าผลท่ีไดไ้ปใช้ในการพฒันา

ธุรกิจลิสซ่ิงให้มีการพฒันามากยิ่งข้ึนในทุกๆ ดา้น ทั้งการใชส่้วนประสมทางการตลาด 7 ดา้นให้มี

การพฒันาและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัน าผลการศึกษาด้าน

จิตวทิยา ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นทศันคติไปใชใ้นการพฒันาการใหบ้ริการใหเ้กิดแรงจูงใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ และสร้างทศันคติท่ีดีของผูใ้ชบ้ริการจากการให้บริการลิสซ่ิงของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮง

เจริญยนต์ (หิรัญ) เพื่อท าให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจใช้บริการลิสซ่ิงห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์

(หิรัญ) ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาของน าเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี  

1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการลิส ซ่ิ ง

รถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม ซ่ึงเลือกศึกษาเฉพาะสาขาท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควร

ศึกษาสาขาอ่ืนท่ีอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะทราบความตอ้งการและพฤติกรรมการ

ตดัสินใจใชบ้ริการลิสซ่ิงของผูใ้ชบ้ริการไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ผลท่ีได้

จากการวิจยัจะเป็นเพียงจ านวนของผูใ้ช้บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญ

ยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัใดส่งผลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด ดังนั้ นการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษารูปแบบของงานวิจยัเชิง

คุณภาพ เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัเชิงลึกจากผูใ้ช้บริการ และสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษา

เชิงคุณภาพมาใชใ้นการพฒันาธุรกิจลิสซ่ิงได ้
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แบบสอบถาม 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการลสิซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หรัิญ) 

 ของผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 

ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามน้ีน าไปใช้ในการประกอบการวิจัย “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการลิสซ่ิงรถจกัรยานยนต ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม” ซ่ึงการจดัท าแบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวจิยัของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บเป็นความลบัและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลต่อเน่ืองใดติดตามมา ผูท้  าการวจิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอยา่งยิ่งท่ีสละเวลาของท่าน
ในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บริการทีต่อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง 1. โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่ง  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
 2. ใหเ้ติมค าลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้หส้มบูรณ์ 
1. เพศ 
  ชาย      หญิง 
 
2. อาย ุ
  20 - 25 ปี     26 - 35 ปี 
  36 - 45 ปี     46 - 55 ปี 
  55 ปีข้ึนไป 
 
3. สถานภาพ 
  โสด      สมรส 
  หมา้ย     หยา่ร้าง, แยกกนัอยู ่
 
4. ระดบัการศึกษา 
  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย   มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
  อนุปริญญา หรือ ปวส.    ปริญญาตรี 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. อาชีพ 
  รับราชการ     พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  คา้ขาย หรือ ธุรกิจส่วนตวั   รับจา้ง 
  เกษตรกรรม     แม่บา้น หรือ พอ่บา้น 
  นกัศึกษา     อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
6. รายได ้
  นอ้ยกวา่ หรือ เทียบเท่า 5,000 บาท/เดือน  5,001 - 7,500 บาท/เดือน 
  7,501 - 10,000 บาท/เดือน   10,001 - 12,500 บาท/เดือน 
  สูงกวา่ 12,500 บาท/เดือน  
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการลสิซ่ิงรถจกัรยานยนต์  

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผู้ใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

ค าช้ีแจง โปรดพจิารณาขอ้ความท่ีก าหนดใหต้่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องดา้นหลงัแต่ละขอ้เพียง

ช่องเดียว 

ปัจจยั 

ระดบัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

1. เป็นบริการท่ีมีมาตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมาย       

2. บริการเสริม เช่น การต่อภาษี พรบ. ประกนั 
รถหาย เป็นตน้ 

     

3. มีระยะเวลาในการผอ่นช าระใหเ้ลือกหลากหลาย      

4. ใบสญัญามีขอ้ตกลงอยา่งชดัเจน      

5. มีการส ารองอะไหล่ท่ีพร้อมในการใชง้าน      

ปัจจยัด้านราคา 

1. อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นช าระ      

2. ส่วนลดดอกเบ้ียตอนตดัสด       
3. ค่าปรับเน่ืองจากการผิดนดัช าระเงินมีความ
เหมาะสม 

     

4. ลดราคาสินคา้ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้จ านวนมาก      
5. ลูกคา้สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้      
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ปัจจยั 
ระดบัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

1. สามารถติดต่อทางโทรศพัทไ์ดส้ะดวก      

2. ท าเล ท่ีตั้ง ไปมาสะดวก      

3. มีความสะดวกและเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ      

4. เวลาปิด-เปิด ท่ีใหบ้ริการมีความสะดวกใน 
การติดต่อ  

     

5. มีหอ้งรับรองลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย      

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. ประชาสมัพนัธ์ถึงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการ
ใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ เช่น การใหพ้นกังาน 
โทรหาลูกคา้เพ่ือช้ีแจงสญัญาและแนะน าการช าระ
ค่างวด 

     

2. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น FACEBOOK 
วทิย ุป้ายผา้ เพื่อใหลู้กคา้รู้จกั และเขา้มาใชบ้ริการ 

     

3. มีส่วนลดดอกเบ้ีย ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน 
ช่วงส่งเสริมการขาย 

     

4. มีของสมนาคุณในช่วงเทศกาลต่างๆ      

5. มีส่วนลดพิเศษถา้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการลิสซ่ิง
แทนการช าระดว้ยเงินสด 

     

ปัจจยัด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 

1. พนกังานมีมารยาทและความสุภาพในการ
ใหบ้ริการ 

     

2. ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของ
พนกังานในการแกปั้ญหาของลูกคา้ 

     

3. พนกังานใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้ง 

     

4. พนกังานแต่งกายเรียบร้อย มีความน่าเช่ือถือ      
5. พนกังานมีความรวดเร็วในการด าเนินการ      



64 

ปัจจยั 
ระดบัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจยัด้านกระบวนการของการให้บริการ 

1. มีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา และตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การอนุมติัภายใน 
สิบนาที 

     

2. ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขต่างๆ ไม่ยุง่ยากและ 
มีความยดืหยุน่ 

     

3. มีระบบการขออนุมติัเงินท่ีชดัเจนและโปร่งใส      

4. หลกัฐานท่ีใชแ้ละขั้นตอนในการกูย้มืไม่ยุง่ยาก      
5. เง่ือนไขในการติดตามรถและการยดึรถมีความ
ยดืหยุน่ 

     

ปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ 

1. มีความรู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจในการเขา้มา 

ใชบ้ริการ 
     

2. มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั      
3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ      
4. สถานท่ีใหบ้ริการ มีช่ือท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน      
5. ส่วนใหบ้ริการลิสซ่ิงแยกออกจากส่วนอ่ืนอยา่ง
ชดัเจน 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัด้านจติวทิยาต่อการเลือกใช้บริการลสิซ่ิงรถจกัรยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  

เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) ของผู้ใช้บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน  

ปัจจยัจติวทิยา 

ระดบัทีม่ผีล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านแรงจูงใจ   

1. มีบริการลดอตัราดอกเบ้ียแบบตดัตน้ลดดอก      
2. มีการบริการท่ีรวดเร็ว      
3. อธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน      

4. ความน่าเช่ือถือขององคก์ร      

5. การอนุมติัยอดจดัท่ีมากกวา่      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................      
ด้านทศันคต ิ

1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ) 
 เป็นบริการลิสซ่ิงท่ีท่านเลือกใช ้

     

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ)  
มีการบริการท่ีท่านประทบัใจ 

     

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ)  
มีความน่าเช่ือถือ 

     

4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ)  
ใส่ใจในการใหบ้ริการ 

     

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฮงเจริญยนต ์(หิรัญ)  มีความ
ยดืหยุน่ต่อลูกคา้มากกวา่ธุรกิจลิสซ่ิงรายอ่ืน  

     

 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการให้บริการลสิซ่ิง............................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

- ขอบคุณครับ – 
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ภาคผนวก ข 
คุณภาพของเคร่ืองมือวจัิย 
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คุณภาพของเคร่ืองมือวจัิย 

 

Validity 

แบบสอบถามทุกขอ้มีค่า IOC=1.00 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 45 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล   นายป. ธนะจินดานนท ์
ทีอ่ยู่   147 หมู่ท่ี 1 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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