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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มี 2 วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหม ของ
ลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจในการใช
บริการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่ใชในการศึกษา
เปนขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูใชบริการเชาซื้อ
รถยนตใหม กับ ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม รวม 200 ตัวอยาง ซึ่งเลือกมา
โดยการสุมแบบบังเอิญ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาพฤติกรรมพบวา กลุมตัว อยางมีพฤติก รรมในการเชาซื้อรถยนตใหมดังนี้
สวนใหญมีวงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อจํานวน 400,000-499,999 บาท มีระยะเวลางวดการชําระ
เงินจํานวน 61-72 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากธนาคารที่รอยละ 3.00-3.99 บาทตอป ขนาด
เครื่องยนตของรถยนตที่ทําการเชาซื้อที่ 1,500-2,000 ซีซี วงเงินผอนชําระตองวดเมื่อเทียบกับรายได
ที่ 16-20 % วิธีการจายชําระคางวดรถยนตที่ธนาคารอื่น ๆ ทั่วไป ลักษณะการซื้อรถยนตใหมเปน
การซื้อมาโดยการเปลี่ยนรถยนตคันเดิม บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจเชาซื้อรถยนตใหมคือตัวเอง
และสาเหตุที่เลือกเชาซื้อรถยนตใหมคือ โอกาสที่จะเสียคาใชจายในการบํารุงรักษานอยกวารถยนต
มือสอง

จ

ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจในการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งใชการเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยในการวิเคราะหขอมูล
พบวา อันดั บแรกคือป จจัยดานราคา ซึ่งในปจจั ยดานราคานั้นกลุมตั วอยางผูเชาซื้อ จะให
ความสํ า คั ญ กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ต่ํ า รองลงมาคื อ ป จ จั ย ด า นกระบวนการ ซึ่ ง ในป จ จั ย ด า น
กระบวนการนั้นกลุมตัวอยางผูเชาซื้อ จะใหความสําคัญกับการอนุมัติงาย รวดเร็ว สวนปจจัยดาน
ผลิตภัณฑนั้นกลุมตัวอยางผูเชาซื้อ จะใหความสําคัญกับการอนุมัติวงเงินกู เปนตน
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ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to examine customer behavior towards new car
leasing in Mueang district, Chiang Mai province, and (2) to investigate factors affecting decision
making of the customers to use new car leasing services in Mueang district, Chiang Mai province.
Primary data gathered from interviews were used in this study. A set of questionnaires were also
used to collect data from 200 samples who were new car leasing customers of Kiatnakin Bank
Public Company Limited, Chiang Mai branch. Accidental Sampling was used to select the
samples, and for data analysis, the researcher used Descriptive Statistics.
According to the results of behavioral study, the samples’ new car leasing behaviors
showed that most of them were granted 400,000-499,999 baht loan with 61-72 months of
payment period. The bank’s interest rate was at 3.00-3.99 per year. The engine size was at 1,5002,000 cc. The amount of monthly payment compared with the incomes was at 16-20%, and the
majority paid at other banks. Most of them leased a new car by selling the old one. The person
involved with decision making to lease a new car was the customer him/herself, and the reason
why they leased a new car was that the maintenance cost would be lower than a used car.

ช

Factors, arranged by the importance of data analysis, which affected decision making of
customers in Mueang district, Chiang Mai province were (1) price, which the samples paid an
attention to the interest rate, (2) process, which the samples paid attention on quick and simple
loan approval, and (3) product, which the samples paid an attention on credit approval.

