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บทที�  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

     การศึกษาวิจยัเรื� อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี สรุป อภิปราย และไดข้อ้เสนอแนะ
ผลการวจิยั ดงันี.  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั. งนี.  มีวตัถุประสงคด์งันี.  
 1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรในการวิจยัครั. งนี.   ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM 
จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย สาขาประชาเทรดดิ.งส์ สาขาพลบัพลา สาขาขลุง
สาขานายายอาม และสาขาสอยดาว ซึ� งมีจาํนวนทั.งสิ.น 930 คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ เขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีของทาโรยามาเน่ (สุณีย ์ ล่องประเสริฐ.  2547 : 156) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน โดยใชว้ธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวิจยัครั. งนี.  แบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ.น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี  
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี.  
 ตอนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) 
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 ตอนที� 2 แบบสอบถามกบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั. งนี. ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถาม
ไปทาํการสอบถามกลุ่มตวัอย่างจริงที�กาํหนดไว ้จาํนวน 300 ตวัอยา่ง โดยมีวิธีดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดงันี.  
 1. นาํแบบสอบถามไวที้�สาขาที�กาํหนด โดยใหผู้ที้�เขา้มาใชบ้ริการการแจกทาํแบบสอบถาม 
 2. รวบรวมแบบสอบถามที�ไดรั้บ และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้น เพื�อนาํมาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ ไดรั้บแบบสอบถามคืนครบ 300 ฉบบั คิดเป็น 100%  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทั.งหมดดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และประมวลผลดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื�อประมวลผลและวิเคราะห์
หาค่าต่างๆ ดงันี.  
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี� (Frequency) และคาํนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาํมาเสนอในรูปของตาราง
และความเรียง 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยการคาํนวณหาค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 7 ดา้น จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล โดยใชก้ารทดสอบค่า t-test การเปรียบเทียบ โดย F-test (One – Way – ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื�อพบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 
                        
สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเรื�อง ปัจจยัส่วนบุคคลของของกลุ่มใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ ของบริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชากร 
และกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�
จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 300 คน สรุปผลการวจิยัไดด้งันี.  
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 1. ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศสถานภาพ 
อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.00 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 สถานสมรสจดทะเบียน 
จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
อาชีพคา้ขาย จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท 
จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน จาํนวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.30 สาขาที�ใชบ้ริการสาขานายายอาม จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 
 2. ผลการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัในระดบัมากเรียงตามลาํดบั คือ 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นราคา 
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น สรุปผลไดด้งันี.  
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบั 
คือ วงเงินกูที้�ไดรั้บอนุมติั ความมีชื�อเสียงและภาพพจน์ของ และเอกสารที�ใชใ้นการพิจารณาสินเชื�อ
รถยนตเ์ป็นลาํดบัสุดทา้ย 
  2.2 ด้านราคา ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่โดยรวม ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญั 
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั 
คือ อตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ จาํนวนเงินที�ผอ่นชาํระต่องวด อตัราค่าปรับ อตัราดอกเบี.ย 
และระยะเวลาในการผอ่นชาํระหนี.  เช่น 36 งวด 48 งวดเป็นลาํดบัสุดทา้ย  
  2.3 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนต ์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 
เรียงตามลาํดบั คือ ความสะดวกในการขอใช้บริการ มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทาง และมี
ช่องทางในการชาํระเงินค่างวดหลายช่องทางเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบว่าโดยรวม ผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ คาํแนะนาํจากผูอื้�นที�เคยใชบ้ริการ มีการส่งเสริม 
การขาย การตลาด เช่น มีโปรโมชั�นพิเศษ ส่วนลดอตัราดอกเบี.ยหรือการยกเลิกค่าธรรมเนียม และมี
ทีมงานประชาสัมพนัธ์นอกสถานที� เช่น ออกแจกใบปลิวเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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  2.5 ดา้นบุคลากร ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่โดยรวม ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบั 
คือ พนกังานพูดจาสุภาพและแต่งการเรียบร้อย พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี และพนกังานมีความ
กระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
  2.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบว่าโดยรวม ผูใ้ชบ้ริการ
ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัมาก
เรียงตามลาํดบั คือ ขั.นตอนในการอนุมติัสินเชื�อรวดเร็ว ระยะเวลาที�ใช้ในการอนุมติัสินเชื�อเหมาะสม 
และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและขออนุมติัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
  2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียน 
รถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่โดยรวม ผูใ้ช้บริการให้ความ 
สําคญัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ มีสิ�งอาํนวยความสะดวกให้บริการ เช่น กาแฟ นํ. าดื�ม 
หนงัสือพิมพ ์มีบรรยากาศในสํานกังานที�ดี น่าเขา้ใชบ้ริการ เครื�องมือและอุปกรณ์สํานกังานที�ทนัสมยั
เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 3.  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลสรุปไดด้งันี.  
  3.1 ผูใ้ช้บริการที�มีเพศต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมและรายดา้น 
พบวา่ ภาพรวม และรายดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2 ผูใ้ช้บริการที�มีอายุต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมและรายดา้น 
พบวา่ ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนรายดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
  3.3 ผูใ้ช้บริการที�มีสถานภาพต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม 
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และรายด้าน พบว่า ภาพรวม และรายด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
  3.4 ผูใ้ชบ้ริการที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม 
และรายดา้น พบวา่ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนรายดา้นราคา 
และดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  3.5 ผูใ้ชบ้ริการที�มีอาชีพต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมและรายดา้น 
พบวา่ ภาพรวม  และรายดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05  
  3.6 ผูใ้ชบ้ริการที�มีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม 
และรายด้าน พบว่าในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนรายด้าน ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ และกระบวนการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทาง
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  3.7 ผูใ้ชบ้ริการที�มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนัมีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ในภาพรวมและรายดา้น พบว่า ภาพรวม และรายดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  3.8 ผูใ้ชบ้ริการใชส้าขาที�บริการต่างกนัมีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม 
และรายดา้น พบว่า ภาพรวม และรายดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี มีประเด็นสาํคญัที�ผูว้ิจยัสามารถนาํมา
อภิปรายผลดงัต่อไปนี.  
 1.   ผลการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัในระดบัมากทั.ง 7 ดา้น โดยเรียงตามลาํดบั 
คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี.  
  1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ วงเงินกูที้�ไดรั้บอนุมติั ความมีชื�อเสียงและภาพพจน์ของบริษทั 
ความหลากหลายของประเภทสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ ทั.งนี. เนื�องมาจากแนวคิดการดาํเนินธุรกิจ 
ของ AAM จดัไฟแนนซ์ ที�ให้บริการลูกคา้ที�มีคุณภาพสูงที�มุ่งสร้างความเบิกบานใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 
โดดเด่นเรื�องการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามมาตรฐานงานบริการที�เป็นเลิศ และเราจะ
มุ่งเน้นการเติบโตในพื.นที�ภาคตะวนัออก และเขา้ถึงแหล่งชุมชน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ทศันีย ์ อรรถีโสตร์ (2551 : 45) ศึกษาปัจจยัที�มาใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการ
ให้บริการสินเชื�อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัที�มาใช้บริการดา้นสินเชื�อของลูกคา้ ส่วนใหญ่เลือกประเภทของการกู ้
เป็นสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั วงเงินที�ไดรั้บอนุมติัสินเชื�อ 
  1.2 ด้านราคา ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ จาํนวนเงินที�ผ่อนชาํระต่องวด 
และอตัราค่าปรับ อาจเป็นผลมาจากการแข่งขนัในธุรกิจการให้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตใ์นปัจจุบนั
มีเพิ�มขึ.น ส่งผลทาํให้เงื�อนไขการให้บริการเป็นที�ดึงดูดใจลูกคา้ และสามารถทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการไดท้นัที และมีความคุม้ค่ามากที�สุด ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ชชัวิน  พิชญกุล 
(2551 : 40) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเชื�อรถยนตข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลที�มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัวงเงินที�ยื�นกูท้ ั.งหมดรวม 10 
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ปัจจยั ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดค้รัวเรือนเฉลี�ยต่อเดือน ระดบั
อตัราดอกเบี.ยที�ไดรั้บ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ วงเงินผอ่นต่องวด ค่าธรรมเนียมในการกู ้และวิธี
ในการชาํระเงินคืน 
  1.3 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้
ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการขอใชบ้ริการ มีช่องทางในทางการติดต่อ
หลายช่องทาง และการมีจาํนวนสาขามากสะดวกในการใช้บริการ ทั.งนี.  ตรงกบัหลกัพนัธกิจของ AAM 
จดัไฟแนนซ์ ที�วา่ “เราจะเป็นร้านจดัไฟแนนซ์ที�มอบความคุม้ค่าและเบิกบานใจให้กบัลูกคา้ที�มาใช้
บริการดว้ยการสะดวกใช้ สะดวกใจ สบายใจ และมั�นใจ” ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เพญ็ศรี 
บรรทดัธรรม (2550 : 37) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ที�ใชบ้ริการดา้นสินเชื�อเคหะ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผลการวิจยั พบวา่ พฤติกรรม
ของลูกคา้ที�ใชบ้ริการดา้นสินเชื�อของธนาคาร ขึ.นอยูก่บัความสะดวก และลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการมีระดบั
ความพึงพอใจระดบัมากในดา้นเครื�องมือ/เครื�องใช ้และการปฏิบติังานของพนกังานทาํให้เกิดความ
สะดวกในการขอใชบ้ริการ 
  1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนต์ ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ช้บริการ 
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คาํแนะนาํจากผูอื้�นที�เคยใชบ้ริการ มีการส่งเสริม
การขาย การตลาด เช่น มีโปรโมชั�นพิเศษ และส่วนลดอตัราดอกเบี.ยหรือการยกเลิกค่าธรรมเนียม 
ทั.งนี.  การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก มีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งกบัธุรกิจบริการ เพราะผูที้�เคยใชบ้ริการ
จะทราบวา่บริการของธุรกิจนั.นเป็นอยา่งไร จากประสบการณ์ของตนแลว้ถ่ายทอดประสบการณ์นั.น
ต่อไปยงัผูซึ้� งอาจจะเป็นผูใ้ช้บริการในอนาคต  ส่วนการมีการส่งเสริมการขายการตลาดนั.นทาํให้
สามารถดึงดูดความสนใจ เชิญชวนและกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วทนัที   
ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นนัธมน  องคานุภาพ (2547 : 28) ศึกษาปัจจยัทางดา้นการส่งเสริม
การตลาดที�มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเชื�อเพื�อการเช่าซื.อรถยนตข์องผูใ้ห้บริการในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัลาํพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื�อ เพื�อการเช่าซื.อรถยนตใ์นระดบัมาก  
  1.5 ดา้นบุคลากร ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่น
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ระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพและแต่งการเรียบร้อย พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
ที�ดี พนกังานมีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญ เพื�อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที�ดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ 
มีความคิดริเริ�ม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของ ขวญันภา  เจริญษา (2550 : 43) ศึกษาเรื�อง พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นสินเชื�อของลูกคา้
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่
เห็นดว้ยว่านโยบายของธนาคารมีประโยชน์ ลูกคา้มีความเชื�อมั�นต่อธนาคาร และพนกังานให้บริการ
ดว้ยการใหค้าํแนะนาํที�ดี 
  1.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนต์ ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ช้บริการ 
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขั.นตอนในการอนุมติัสินเชื�อรวดเร็ว ระยะเวลา
ที�ใช้ในการอนุมติัสินเชื�อเหมาะสม มีระเบียบการทาํงานที�ถูกตอ้งแม่นยาํเชื�อถือได ้โดยทั�วไป ขั.นตอน
การให้บริการเพื�อส่งมอบคุณภาพการบริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและประทบัใจ จะพิจารณา 
ใน 2 ดา้น คือ ความซบัซ้อน (Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดา้นความซบัซ้อน
จะตอ้งพิจารณาถึงขั.นตอนและความต่อเนื�องของงานในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการสินเชื�อ ส่วนด้านความหลากหลายตอ้งพิจารณาความมีอิสระ ความยืดหยุ่น  
และสามารถที�จะเปลี�ยนแปลงขั.นตอนหรือลาํดบัการทาํงานได ้เช่น การปรับเปลี�ยนอตัราดอกเบี.ย
พิเศษสําหรับกลุ่มลูกคา้ที�มีคุณสมบติัพิเศษ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชชัวิน  พิชญกุล (2551 : 24) 
ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเชื�อรถยนตข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบวา่ การศึกษาปัจจยัทางการตลาดที�มีผลต่อการใชบ้ริการสินเชื�อรถยนตข์องผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการมีค่าคะแนนเฉลี�ยมากที�สุด รองลงมาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยปัจจยัที�มี
คะแนนเฉลี�ยนอ้ยที�สุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  1.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนต์ ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมผูใ้ช้บริการ 
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีสิ�งอาํนวยความสะดวกให้บริการ เช่น 
กาแฟ นํ. าดื�ม หนงัสือพิมพ ์ มีบรรยากาศในสํานกังานที�ดี น่าเขา้ใช้บริการ  การรักษาความสะอาด
และมีระเบียบในสํานกังาน การสร้างภาพแวดลอ้มของสถานที�ให้บริการ การออกแบบตกแต่งและการ
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แบ่งส่วนหรือแผนกของพื.นที�ในอาคาร และลกัษณะทางกายภาพอื�นๆ สามารถดึงดูดใจลูกคา้และทาํให้
มองเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ทศันีย ์ อรรถีโสตร์ 
(2551 : 37) ศึกษาปัจจยัที�มาใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการให้บริการสินเชื�อของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบวา่
ลูกคา้มีความพึงพอใจมาก ในดา้นการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดา้นชื�อเสียงความมั�งคงและดา้นอาคารสถานที� 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล อภิปรายผล
ดงันี.  
  2.1 ผูใ้ช้บริการที�มีเพศต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ในภาพรวมและดา้น 
ช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที�ตั.งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพ็ญศรี  บรรทดัธรรม (2550 : 55) ศึกษาพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของลูกคา้ที�ใช้บริการดา้นสินเชื�อเคหะของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขา
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผลการวิจยั พบวา่ ลูกคา้ที�มีเพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจด้าน
การปฏิบติังานของพนกังาน ด้านระยะเวลาของการพิจารณาสินเชื�อ ดา้นการให้บริการด้านเครื�องมือ 
/เครื�องใช ้และดา้นค่าใชจ่้ายในการขอสินเชื�อแตกต่างกนั 
  2.2 ผูใ้ช้บริการที�มีอายุต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ในภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้ ส่วนรายด้านทุกด้าน 
ที�เป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทาง 
จดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ชชัวิน  พิชญกุล (2551 : 33) ศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเชื�อรถยนตข์องผูบ้ริโภค
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาขอ้มูลที�มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัวงเงิน
ที�ยื�นกู ้ทั.งหมดรวม 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดค้รัวเรือน
เฉลี�ยต่อเดือน ระดบัอตัราดอกเบี.ยที�ไดรั้บ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ วงเงินผอ่นต่องวด ค่าธรรมเนียม
ในการกู ้และวธีิในการชาํระเงินคืน 
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  2.3 ผูใ้ช้บริการที�มีสถานภาพต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ในภาพรวม 

และรายดา้นทุกดา้นที�เป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัวิน  พิชญกุล (2551 : 37) ศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเชื�อรถยนต์

ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาขอ้มูลที�มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติกบัวงเงินที�ยื�นกู ้ทั.งหมดรวม 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

รายไดค้รัวเรือนเฉลี�ยต่อเดือน ระดบัอตัราดอกเบี.ยที�ไดรั้บ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ วงเงินผอ่นต่องวด 

ค่าธรรมเนียมในการกู ้และวธีิในการชาํระเงินคืน 

  2.4 ผูใ้ชบ้ริการที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ เขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ในภาพรวมและ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไวส้อดคล้องกบังานวิจยัของ นันธมน  

องคานุภาพ (2547 : 44) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเชื�อ

เพื�อการเช่าซื.อรถยนตข์องผูใ้หบ้ริการในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ เพื�อการเช่าซื.อรถยนต์ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยักระบวนการให้บริการปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน 

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ส่วนปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 

  2.5 ผูใ้ช้บริการที�มีอาชีพต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ

ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ในภาพรวมและ

รายดา้นทุกดา้นที�เป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา  วงศเ์ตรียมใจ (2550 : 33) ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการ บริษทัลิสซิ�งในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า อาชีพของลูกคา้ 

ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
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  2.6  ผูใ้ชบ้ริการที�มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ในภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้และรายด้าน ได้แก่  
ดา้นผลิตภณัฑ ์และกระบวนการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที�ตั.งไว ้ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัวิน  พิชญกุล (2551 : 37) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเชื�อรถยนต์
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ขอ้มูลที�มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติกบัวงเงินที�ยื�นกู ้ทั.งหมดรวม 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา รายไดค้รัวเรือนเฉลี�ยต่อเดือน ระดบัอตัราดอกเบี.ยที�ไดรั้บ ระยะเวลาในการผ่อน
ชาํระ วงเงินผอ่นต่องวด ค่าธรรมเนียมในการกู ้และวธีิในการชาํระเงินคืน  
  2.7 ผูใ้ชบ้ริการที�มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 
ในภาพรวมและรายด้านทุกดา้นที�เป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นราคา 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเกสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานที�ตั.งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัธมน  องคานุภาพ (2547 : 44) ศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเชื�อเพื�อการเช่าซื.อรถยนตข์องผูใ้ห้บริการในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัลาํพูน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อ เพื�อการเช่าซื.อรถยนต์ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยักระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายตามลาํดบั ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ 
ในระดบัปานกลาง 
  2.8 ผูใ้ชบ้ริการใชส้าขาที�บริการต่างกนัมีปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ภาพรวมและ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั.งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์ 
อรรถีโสตร์ (2551 : 45) ศึกษาปัจจยัที�มาใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการให้บริการ
สินเชื�อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการวจิยัพบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจมาก ในดา้นการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นชื�อเสียงความมั�งคงและด้านอาคารสถานที� ลูกคา้ที�มีรายไดเ้ฉลี�ย 
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสินเชื�อ ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเรื� อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที� จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี.  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมากแต่สิ�งที�ควรพฒันาต่อคือความหลากหลายของประเภท
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ให้มากขึ.น ครอบคลุมและเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ทุกประเภท 
ลดเอกสารที�ใช้ในการพิจารณาสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ พิจารณาเรื�องของบุคคล สินทรัพยที์�ใช้ 
คาํประกนัเหมาะสม โดยนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พิ�มเติม 
 2. ดา้นราคา จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนต์ของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดบัมาก ควรปรับปรุงเงื�อนไขระยะเวลาในการผ่อนชาํระหนี.  กาํหนด
อตัราดอกเบี.ยที�สามารถจูงใจให้ลูกคา้มาใช้บริการเพื�อกระตุน้ให้ลูกคา้สนใจ ควรปรับปรุงในเรื�อง
อตัราค่าปรับลงใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ วงเงินที�ใชบ้ริการและควรมีอตัราไม่สูงเกินไป 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องผูใ้ช้บริการอยู่ในระดบัมาก ควรเพิ�มช่องทางการชาํระเงินให้มีมากขึ.น 
เลือกทาํเลที�ตั.งให้เหมาะสม เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ รวมถึงการเพิ�มสาขาในการ
ใหบ้ริการใหมี้มากขึ.นครอบคลุมทุกพื.นที�เพื�อจะไดเ้ป็นการเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ั�วถึง 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก ควรมีการจดักลุ่มพนกังานประชาสัมพนัธ์
เพื�อใหเ้ขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดโ้ดยตรงทั.งที�บา้นพกัอาศยัหรือสถานที�ประกอบการของผูใ้ชบ้ริการ เช่น
การออกบูธ แจกใบปลิว ควรมีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�องเพื�อเป็นการรักษาความมีชื�อเสียง 
ใหม้ากยิ�งขึ.น เช่น ป้ายฟิวเจอรืบอร์ด ใบปลิว คลื�นวทิย ุ 
 5. ดา้นบุคลากร จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนต์ของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดบัมาก ควรมีการจดัอบรมให้กบัพนกังานที�ให้บริการอย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการที�ดี โดยควรเนน้เรื�องของความสุภาพ อ่อนนอ้ม ยิ.มแยม้
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แจ่มใส เป็นกนัเองและมีอธัยาศยัที�ดี พร้อมที�จะให้บริการเพื�อจะไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้รวมถึงให้
คาํแนะนาํและคาํอธิบายที�ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลูกคา้ เพื�อลูกคา้จะไดเ้กิดความพึงพอใจและเต็มใจ
ที�จะใชบ้ริการต่อไป 
 6. ดา้นกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก ควรปรับปรุงลดขั.นตอนในการติดต่อและการ
อนุมติัสินเชื�อลงเพื�อให้เกิดความรวดเร็วยิ�งขึ.น เช่นการสมคัรขอสินเชื�อทางอินเตอร์เน็ท ควรมีนโยบาย
ให้พนกังานชี.แจงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ที�ถูกตอ้งแม่นยาํให้ลูกคา้ทราบทุกครั. งที�ใชบ้ริการ จดัจาํนวน
พนกังานใหเ้พียงพอในการใหบ้ริการลูกคา้  
 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของผูใ้ช้บริการ อยู่ในระดบัมาก ควรพฒันาอุปกรณ์สํานกังานรวมถึงอุปกรณ์
การให้บริการให้ทนัสมยัอยู่เสมอ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัในแต่ละช่องทางของการ
ให้บริการของลูกคา้ เช่น โทรทศัน์วงจรปิด มีระบบการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ที�ใช้บริการ 
ที�ไดม้าตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั0งต่อไป 

 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องบริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื.นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. ควรศึกษากลยทุธ์การใหบ้ริการสินเชื�อทะเบียนรถยนตข์องสถาบนัการเงินที�เป็นกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์
                    




