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วตัถุประสงคส์ าคญัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
และปัญหาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กบัธนาคารกสิกรไทยใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย การวเิคราะห์ใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าเสนอขอ้มูลในรูปของตาราง
แจกแจงความถ่ี จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชว้ิธีวดัตามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scale) และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี อยูใ่น
สถานภาพโสด การศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/ห้างร้าน
เอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ใช้
รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้มากท่ีสุด มีการหาขอ้มูลจากส่ือโฆษณาต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
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บา้ง ส่ือทางโทรทศัน์และวิทยุท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด เหตุผลส่วนใหญ่ในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมาจากความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการสินเช่ือ  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเช่าซ้ือรถยนต์กบัธนาคาร พบวา่ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร-พนกังานให้บริการดว้ยความสุภาพอธัยาศยัดี 
มีค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมา คือ ดา้นการให้บริการ – การมีสาขาท่ีรองรับการให้บริการมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.09 ดา้นสถานภาพของธนาคาร – ความมัน่คงของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.99 ดา้นสถานท่ี-สถานท่ี
ตั้งอยู่ใกลท่ี้พกั ท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.91 ดา้นการอนุมติัสินเช่ือ-ความรวดเร็วในการอนุมติัและแจง้
ผล มีค่าเฉล่ีย 3.76 และปัจจยัดา้นการตลาด - การออกส่ือทางโทรทศัน์และวิทยุ มีระดบัค่าเฉล่ีย 
3.45 ตามล าดบั 

จากการทดสอบไคสแควร์ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 พบว่า การตดัสินใจใช้
บริการเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารกสิกรไทย จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการเคยใชห้รือไม่
เคยใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ยี่ห้อรถยนต์ท่ีซ้ือและน ามาใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ วงเงินท่ีไดรั้บการ
อนุมติั ระยะเวลางวดการช าระเงิน และความพึงพอใจในการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์โดยมี

ค่า χ2 ท่ีค  านวณไดน้อ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
ปัญหาท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ ปัญหาดา้นราคา- อตัราดอกเบ้ียสูง รองลงมาคือ ปัญหาดา้น

ผลิตภณัฑ ์- ปัญหาปริมาณเอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอกูม้ากเกินไป ปัญหาดา้นส่งเสริมการตลาด – 
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์นอ้ย ปัญหาดา้นกระบวนการให้บริการ  ปัญหาดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัญหาดา้นบุคลากร – ปัญหาพนกังานขาดทกัษะและความรู้ในการให้บริการ และปัญหา
ดา้นกายภาพ- อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานไม่ทนัสมยัและไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในธนาคาร 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this study is to study the customers’ general information, their 

behaviors, and factors to consider and problems of using automobile leasing service of Kasikorn 

Bank, Moon Mueang Branch, Chiang Mai Province. Primary data were collected via 

questionnaires that were distributed to 300 customers of automobile leasing service of Kasikorn 

Bank in Chiang Mai province. Data were analyzed with descriptive statistics and presented in 

forms of frequency table, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The data analysis 

employed Likert Scale and Chi-square test. 

 The study showed that most of the samples were female, aged between 31-40 years old, 

had single status, had bachelor’s degree, were a company’s or enterprise’s employee, and had 

monthly income between 10,001-30,000 Thai Baht. With regards to customer’s behaviors on 

automobile leasing service, most customers had received services from Kasikorn Bank Public 
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Company Limited. Most of them selected Toyota car and did research on advertisements before 

making a decision. Television and radio have highest influence on their decisions. It was found 

that their reason behind the decision to use the bank’s services is the trustworthy in leasing 

services. 

 Regarding the factors to consider when using automobile leasing service of Kasikorn 

Bank, it was found that the most emphasized factor was the bank’s personnel; that the officers 

provided friendly services. This factor received an average score of 4.10. The next highest 

emphasized factor with an average score of 4.09 was the services; that there are several branches 

to support the demands of services. The bank’s status, specifically its stability, received an 

average score of 3.99. The factor of location that the bank is situated near the customer’s residents 

or workplace received an average score of 3.91. In terms of leasing approval, the prompt approval 

and quick notice of result received an average score of 3.76. The factor of marketing, specifically 

television and radio broadcasting about the service, received an average score of 3.45. 

 According to Chi-square test at statistical significance level of 0.05, it was found that the 

decision to use automobile leasing service of Kasikorn Bank was related with their leasing service 

history, brand of the car for leasing, approved credit, installment period, and their satisfaction 

towards the leasing services. The acquired X2 from the test was less than 0.05 level of statistical 

significance. 

 The most frequently found problems were the price, specifically the high interest rate. 

The other less frequently found problems respectively were the product - too many documents for 

the request of leasing, problem in terms of marketing - few advertisements and public relations 

available, problem in terms of channel of distribution, problem in terms of personnel - the 

officers’ lack of skills and knowledge in providing services, and problem in terms of physical 

conditions - outdated office facilities and lack of convenient tools in the bank. 

 


