บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงคในการศึกษา 2 วัตถุประสงคคือ วัตถุประสงคแรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เชาซื้อรถยนตใหม และวัตถุประสงคที่สองเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจในการใชบริการ
เชาซื้อรถยนตใหม จากผูเชาซื้อจํานวน 200 ราย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเครื่องมือที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด เพื่อใหไดขอ มูลประกอบการศึกษา ซึ่งผล
จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปที่ศึกษาจากกลุมตัวอยางผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมจํานวน 200 รายพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป มีสถานภาพสมรสมากที่สุด เปนผูมี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีอาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชนมากที่สุด และมี
ระดับรายไดอยูระหวาง 10,001-20,000 บาทตอเดือน
ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ผลการศึกษาพบวาสวนใหญมี
วงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อที่ 400,000-499,999 บาท มีระยะเวลาผอนชําระคางวดที่จํานวน 6172 งวด มีอัตราดอกเบี้ยทีไ่ ดรับจากธนาคารที่รอยละ 3.00-3.99 ตอป มีขนาดเครื่องยนตของรถยนต
ที่ทําการเชาซื้อที่ 1,500-2,000 ซีซี มีวงเงินผอนชําระตองวดเมื่อเทียบกับรายไดที่ 16-20 % มีวิธีการ
จายชําระคางวดรถยนตที่สะดวกคือ ธนาคารอื่น ๆ ทั่วไป มีลักษณะการซื้อรถยนตใหมทใี่ ชใน
ปจจุบันเปนแบบการซื้อมาโดยการเปลีย่ นรถยนตมากทีส่ ุด มีบุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจเชาซื้อ
รถยนตคือตัวเอง
และมีสาเหตุที่เลือกเชาซื้อรถยนตใหมคือโอกาสที่จะเสียคาใชจายในการ
บํารุงรักษานอยกวารถยนตมอื สอง
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5.1.1 สรุปพฤติกรรมของผูใชบริการเชาซือ้ รถยนตใหม
1) สรุปพฤติกรรมของผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีเพศแตกตางกัน
กลุมผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมในการเชาซื้อ
เหมือนกัน กลาวคือมีวงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อ 400,000-499,999 บาทและจํานวนเงินผอน
ชําระตองวดที่ 16-20 % เหมือนกัน (ดังแสดงในตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 สรุปพฤติกรรมการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีเพศแตกตางกัน
เพศ
พฤติกรรมการใชบริการเชาซือ้ รถยนตใหม
ชาย
หญิง
วงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อ (บาท)
400,000-499,999
400,000-499,999
จํานวนเงินผอนชําระตองวด (%)
16-20 %
16-20 %
ที่มา : จากการศึกษา
2) สรุปพฤติกรรมของผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีอาชีพแตกตางกัน
กลุมผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีอาชีพ เกษตรกรและอื่น ๆ เชน แมบาน, นักศึกษามี
วงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อที่ 200,000-299,999 บาท ซึ่งจะนอยกวาผูที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/หางราน/เอกชน, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัวซึ่งจะไดรับอนุมตั ิวงเงินสินเชือ่ ที่
400,000-499,999 บาท สวนจํานวนวงเงินผอนชําระตองวด สําหรับผูที่มีอาชีพเกษตรกร, พนักงาน
บริษัทจะมีวงเงินผอนชําระที่ 21-25 % และอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจสวนตัว จะมีวงเงิน
ผอนชําระที่ 16-20 % (ดังแสดงในตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 สรุปพฤติกรรมการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีอาชีพแตกตางกัน
พฤติกรรมการใชบริการเชาซือ้
รถยนตใหม

อาชีพ
เกษตรกร

พนง.บริษัท

ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจสวนตัว

อื่น ๆ

วงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อ 200,000- 400,000- 400,000(บาท)
299,999 499,999 499,999
จํานวนเงินผอนชําระตองวด 21-25% 21-25 % 16-20 %
(%)
ที่มา : จากการศึกษา

400,000499,999
16-20 %

200,000299,999
10-15 %
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3) สรุปพฤติกรรมของผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีรายไดแตกตางกัน
กลุมผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีลักษณะใกลเคียงกัน คือกลุมที่
มีรายไดต่ํากวา 5,000-20,000 บาท จะมีวงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อที่ 200,000-399,999 บาท ซึ่ง
จะนอยกวากลุม ที่มีรายได 20,001-50,000 บาทขึ้นไป จะมีวงเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อที่
400,000-599,999 บาท สวนผูที่มีรายไดต่ํากวา 5,000-20,000 จะมีจํานวนเงินผอนชําระตองวดที่
25 % ขึ้นไป สวนผูที่มีรายได 20,001-50,001 ขึ้นไปจะมีจํานวนเงินผอนชําระตองวดที่ 16-20 % ซึ่ง
จะมีลักษณะเหมือนกัน กลาวคือ ผูที่มีรายไดมากกวาจะมีวงเงินผอนชําระตองวดนอยกวา (ดังแสดง
ในตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3 สรุปพฤติกรรมการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมที่มีรายไดแตกตางกัน

ที่มา : จากการศึกษา

10,00120,000

20,00130,000

30,00140,000

40,00150,000

มากกวา
50,001

วงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
สินเชื่อ (บาท)
จํานวนเงินผอนชําระตอ
งวด (%)

5,00010,000

พฤติกรรมการใชบริการเชา
ซื้อรถยนตใหม

ต่ํากวา
5,000

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)

200,000299,999

200,000299,999

300,000399,999

400,000499,999

400,000499,999

400,000499,999

500,000599,999

25%
ขึ้นไป

25%
ขึ้นไป

16-25 %

16-20 %

16-20 %

16-20 %

16-20 %
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5.1.2 สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเชาซื้อรถยนตใหมมากทีส่ ุด 2 ลําดับแรก
จากการศึกษาพบวากลุมผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม สวนมาก 2 ลําดับแรกมีปจจัย
ที่มีอิทธิพลมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 สรุปปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความตองการเชาซื้อรถยนตใหมมากที่สุด 2 ลําดับแรกของ
ผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม
สาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเชาซื้อ
ดานผลิตภัณฑ

ลําดับที่ 1

ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 1
ดานระดับราคา
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 1
ดานสถานที่
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 1
ดานการสงเสริมการตลาด
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 1
ดานบุคลากร
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 1
ดานกระบวนการ
ลําดับที่ 2
ที่มา : จากการศึกษา

การอนุมัติวงเงินยอดจัด (เงินกู)
ไมตองมีผูค้ําประกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการ
ทําเลที่ตั้งธนาคารใกลที่พักอาศัย
ทําเลที่ตั้งธนาคารใกลที่ทํางาน
มีการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง
โฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการ
มีอัธยาศัยมนุษยสัมพันธดี เปนกันเอง
ผูบริหาร/พนักงาน สุภาพ นาเชื่อถือ
การอนุมัติงาย รวดเร็วทันใจ
ระเบียบขั้นตอนตาง ๆในการบริการไมยุงยาก
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5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหม จะแตกตางกันตามอาชีพ รายได เปนสวน
ใหญเพราะการพิจารณาสินเชื่อพื้นฐานจะพิจารณาจากอาชีพ และรายไดเปนหลัก ถาลูกคามีอาชีพ
มั่นคง แนนอน ก็จะทําใหมวี งเงินการอนุมัติที่มากกวาผูที่มีอาชีพไมคอยชัดเจน มั่นคง สวนปจจัยที่
มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ปจจัยทางดานราคาจะถูกพิจารณาเปนอันดับ
แรก ดังนั้น ในการใหบริการเชาซื้อรถยนตใหมก็จะใหความสําคัญไปที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่อยูใน
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติอัตราดอกเบี้ยจะไมมีความแตกตางกันมากเทาใดนัก หรือถาอัตรา
ดอกเบี้ยทีจ่ ะนําเสนอเปนอัตราดอกเบี้ย เชน อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาปกติ อาจจะเนนไปที่กลุมอาชีพ
ของราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีอาชีพ และรายไดชัดเจน มั่นคง แนนอน เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยง เปนตน สวนดานกระบวนการ อาจจะมีการอนุมัติสินเชื่อที่สะดวก รวดเร็ว ขัน้ ตอน
ไมยุงยากจนเกินไป จะทําใหผูที่มาใชบริการเกิดความประทับใจ เปนตน
จากการศึกษาพบวากลุมลูกคาที่มาใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมมากทีส่ ุด คือ กลุมลูกคาที่
ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน ดังนั้น อาจจะมีการเนนความสนใจไปที่กลุมลูกคา
กลุมนี้ใหมากขึ้น เนื่องจากจะเปนการขยายฐานลูกคาใหมากยิ่งขึ้น
5.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้สามารถเปนเครื่องชี้ใหเห็นปจจัยที่สําคัญ ตลอดจนรายละเอียดปลีกยอยที่มี
อิทธิพลตอการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมในปจจุบัน ควรวิเคราะหอดีตเปรียบเทียบกับปจจุบันวา
แตกตางกันอยางไร ขอมูลในอดีตสามารถนํามาวิเคราะหในปจจุบันไดหรือไม กระแสนิยม
เปลี่ยนไปอยางไร และควรขยายกระจายกลุมตัวอยางใหกวางขึ้นใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ เพื่อ
จะทําใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงวามีอิทธิพลตอการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมของผูบ ริโภควาเปน
อยางไร

