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บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 ในปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัลง อนัเนื�องจากปัญหาการปรับตวัสูงขึ"น

ของราคานํ"ามนัขายปลีกในประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ� งส่งผลกระทบ

ต่อการอุปโภคบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยภาวะการอุปโภคบริโภคมีการชะลอตวัลง

ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพราะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัลบในหลายๆดา้น สินเชื�อจาํนาํ

ทะเบียนรถยนตจึ์งไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญั และมีอิทธิพลต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค

มากขึ"น 

 ธุรกิจการให้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจที�ให้บริการทางการเงิน

แก่ลูกคา้ที�ตอ้งการใชเ้งินด่วน โดยการนาํรถที�ตนเองเป็นเจา้ของเป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื�อ 

เพื�อนาํเงินไปใชใ้นเรื�องส่วนตวั แต่เจา้ของยงัสามารถเก็บรถไวใ้ชง้านไดป้กติ หรือเป็นรูปแบบการให ้

บริการสินเชื�อสําหรับผูต้อ้งการนาํเงินไปลงทุนระยะสั" น ในอตัราดอกเบี"ยตํ�า มีขั"นตอนในการขอ

สินเชื�อง่าย สะดวด รวดเร็ว ไดรั้บวงเงินสินเชื�อจากการประเมินราคารถยนต ์โดยไม่ตอ้งโอนทะเบียนรถ 

และไม่ตอ้งจอดรถไวก้บัผูใ้หสิ้นเชื�อ 

 สภาวะการแข่งขนัการตลาดดา้นการให้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ ในเขต พื"นที�จงัหวดั

จนัทบุรี นบัไดว้า่มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เนื�องจากสถาบนัการเงินที�ให้บริการดา้นสินเชื�อประเภทนี"

มากมายหลายสถาบนัรวมถึงบริษทัเอกชนต่างๆ เขา้มาสนใจทาํธุรกิจดา้นการให้บริการสินเชื�อทะเบียน 

รถยนต์เป็นจาํนวนมากขึ"น และปัจจยัที�มาจากสถานการณ์ พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

ที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในยุคสังคมเทคโนโลยี และข่าวสาร รวมทั"งรูปแบบการให้บริการสินเชื�อ

จาํนาํทะเบียนรถยนตข์องแต่บริษทั ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถที�จะเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์

ต่างๆ ไดต้รงตามความตอ้งการเป็นสาํคญั ซึ� งการแข่งขนัทางการตลาดดา้นสินเชื�อทะเบียนรถยนตน์ั"นได้

มีปัจจยัในดา้นต่าง ๆ  อาทิ เช่น การลดอตัราดอกเบี"ย การลดค่าธรรมเนียมในการใชว้งเงินสินเชื�อ การให้

คาํปรึกษาและแนะนาํที�ดีในการขอสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์การให้บริการก่อนการขายและหลงัการขาย 

ความยากง่ายในการอนุมติัสินเชื�อ กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การเขา้ถึงแหล่งชุมชนต่างๆ ได้

อย่างทั�วถึงเป็นตน้ เพื�อให้จูงใจ และ เป็นแรงกระตุน้ให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจและตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ขององคก์รของตนเอง 



 ช่วงปี 2553 – 2554 ภาวะเศรษฐกิจผนัผวนกลุ่มบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตร์ายหนึ� งในจงัหวดัจนัทบุรี ยงัสามารถรักษาระดบัผลกระกอบการที�แข็งแกร่ง
ไวไ้ด ้อนัเป็นผลจากแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจที�เฉพาะเจาะจง การมุ่งใหค้วามสาํคญัต่อลูกคา้ การเขา้ถึง
พื"นที�แหล่งชุมชนต่างๆ ในแต่ละจงัหวดัในเขตพื�นที�ภาคตะวนัออก ประกอบกบัความสามารถในการ
ปรับเปลี�ยนวกิฤติที�เกิดขึ"นใหเ้ป็นโอกาสทางธุรกิจของ AAM จดัไฟแนนซ์ที�ยงัคงสามารถขยายฐาน
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์โดยรวมไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ซึ� งในปี พ.ศ.2554 ที�ผา่นมา จาํนวนลูกคา้ทั"งหมด 
ที�มีอยูที่�ใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
จาํนวน 5 สาขา ประกอบดว้ย สาขาประชาเทรดดิ"งส์ สาขาพลบัพลา สาขานายายอาม สาขาสอยดาว
และสาขาขลุง มีจาํนวนทั"งสิ"น 930 คน (บริษทั AAM จดัไฟแนนซ์.  2555 : 14) 
 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าว ทาํให้ ผูว้ิจยัมีความสนใจที�จะศึกษา
ถึงปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ 
ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อเป็นประโยชน์ต่อบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางกลยุทธ์เพื�อเพิ�มจาํนวนลูกคา้ที�จะมาใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตแ์ละปรับปรุงบริการของสาขา
ต่างๆ จาํนวน 5 สาขาของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี ใหดี้ยิ�งขึ"น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั" งนี"  มีวตัถุประสงคด์งันี"  
 1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั" งนี"  มีประโยชน์ดงันี"  
 1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจยัอื�นๆ ที�มีผลต่อการ 
ตดัสินใจของผูใ้ช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ 
ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ผูศึ้กษาจะนาํเสนอขอ้มูลที�ไดใ้ห้กบับริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ เพื�อนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็น 
แนวทางในการพฒันา แนะนาํ ตลอดจนกาํหนดกลยุทธ์ เพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการ และความ
พึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทัต่อไป 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัครั" งนี"  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี"  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM  

จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย สาขาประชาเทรดดิ"งส์ สาขาพลบัพลา สาขาขลุง
สาขานายายอาม และสาขาสอยดาว ซึ� งมีจาํนวนทั"งสิ"น 930 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั+ งนี+ คือ ผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั 

AAM จดัไฟแนนซ์ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีของทาโร

ยามาเน่ (สุณีย ์ ล่องประเสริฐ.  2547 : 156) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน โดยใชว้ิธีการเลือก 

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ปัจจยัส่วนบุคคลแบ่งเป็น ดงันี"  

  1.1 เพศ  

  1.2 อาย ุ 
  1.3 สถานภาพ 

  1.4 ระดบัการศึกษา 

  1.5 อาชีพ 
  1.6 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

  1.7 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
  1.8 สาขาที�ใชบ้ริการ 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

  2.2 ดา้นราคา  

  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  2.5 ดา้นบุคลากร 

  2.6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

  2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั" งนี"  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยัดงัต่อไปนี"  
 1. บริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ หมายถึง บริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดั
จนัทบุรี ประกอบดว้ย สาขาประชาเทรดดิ"งส์ สาขาพลบัพลา สาขานายายอาม สาขาขลุง และสาขา
สอยดาว 
 2. สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ หมายถึง สินเชื�อสําหรับผูต้อ้งการนาํเงินไปลงทุนระยะสั" น 
ในอตัราดอกเบี"ยตํ�า มีขั"นตอนในการขอสินเชื�อง่าย สะดวด รวดเร็ว ไดรั้บวงเงินสินเชื�อจากการประเมิน
ราคารถยนต ์โดยไม่ตอ้งโอนทะเบียนรถ และไม่ตอ้งจอดรถไวก้บัผูใ้หสิ้นเชื�อ 
 3. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ 
ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี  
 4. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ บริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
จาํนวนสมาชิกในครอบครับ อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และสาขาที�ใชบ้ริการ  
 5. พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ หมายถึง องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดั
จนัทบุรี ซึ� งไดแ้ก่ เหตุผลในการใช้บริการ สื�อที�ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความถี�ในการใชบ้ริการ ระยะเวลา 
ที�เลือกใชบ้ริการผอ่นชาํระ ช่องทางในการชาํระเงินค่างวด วงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บ 
 6. ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ ประกอบไปดว้ย 7 ดา้นไดแ้ก่ 
  6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง วงเงินกูที้�ไดรั้บการอนุมติั ความหลากหลายของประเภท
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ เอกสารที�ใช้ในการพิจารณาสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ ความมีชื�อเสียง 
และภาพพจน์ของบริษทั บุคคล/สินทรัพยที์�ใชค้ ํ"าประกนัเหมาะสม 
  6.2 ด้านราคา หมายถึง อตัราดอกเบี"ย อตัราค่าธรรมเนียมธนาคาร ระยะเวลาในการ
ผอ่นชาํระหนี"  จาํนวนเงินที�ผอ่นชาํระต่องวด 
  6.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ทาํเลที�ตั"งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกแก่การ
ติดต่อ มีจาํนวนสาขามากสะดวกในการใช้บริการ มีช่องทางในการชาํระเงินค่างวดหลายช่องทาง  
มีจาํนวนสาขาและช่องทางการใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื"นที� 
  6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง มีประชาสัมพนัธ์โดยใช้สื�อต่างๆ มีทีมงาน
ประชาสัมพนัธ์นอกสถานที� คาํแนะนาํจากผูอื้�นที�เคยใชบ้ริการ มีการส่งเสริมการขาย 
  6.5 ด้านบุคลากร หมายถึง พนกังานให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาอย่างถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 
พนกังานมีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญ พนกังานมีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี พนกังานพดูจาสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย 
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  6.6 ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและขอ
อนุมติั มีระเบียบการทาํงานที�ถูกตอ้งแม่นยาํเชื�อถือได ้จาํนวนพนกังานมีเพียงพอในการให้บริการ 
ขั"นตอนในการอนุมติัสินเชื�อรวดเร็ว ระยะเวลาที�ใชใ้นการอนุมติัสินเชื�อเหมาะสม 
  6.7 ด้านลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง มีเครื�องมือและอุปกรณ์ที�สํานกังานที�ทนัสมยั 
มีบรรยากาศในสาํนกังานที�ดี น่าเขา้มาใชบ้ริการ การรักษาความสะอาดและมีระเบียบในสํานกังาน 
มีระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทั มีสิ�งอาํนวยความสะดวกใหบ้ริการ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในการวจิยัแสดงไดด้งัภาพต่อไปนี"  
  
  ตัวแปรต้น                                                                              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั   
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัครั" งนี"ผูศึ้กษาไดต้ั"งสมมุติฐานการวิจยัไวด้งันี"  
 1. ผูใ้ช้บริการที�มีเพศต่างกัน มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 2. ผูใ้ช้บริการที�มีอายุต่างกัน มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5.  อาชีพ 

6.  รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือน 

7.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

8.  สาขาที"ใชบ้ริการ 
 

ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์

1.  ผลิตภณัฑ ์
2.  ราคา 
3.   ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4.  การส่งเสริมการตลาด 
5.  บุคลากร 
6.  กระบวนการใหบ้ริการ 
7.  ลกัษณะทางกายภาพ 
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 3. ผูใ้ช้บริการที�มีสถานภาพต่างกัน มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 4. ผูใ้ชบ้ริการที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 5. ผูใ้ช้บริการที�มีอาชีพต่างกนั มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 6. ผูใ้ช้บริการที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 7. ผูใ้ช้บริการที�มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
แตกต่างกนั 
 8. ผูใ้ช้บริการที�ใช้บริการสาขาต่างกนั มีปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื"นที�จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
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