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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั2งนี2 มีวตั ถุประสงค์เพื5อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื5 อทะเบียนรถยนต์
ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ในเขตพื2นที5จงั หวัดจันทบุรี 2) ศึกษาปั จจัยที5มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื5อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ในเขตพื2นที5จงั หวัดจันทบุรี 3) เปรี ยบเทียบ
ปั จจัยที5มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื5 อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์
ในเขตพื2นที5จงั หวัดจันทบุ รี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที5ใช้ในการวิจยั ครั2งนี2 มีจาํ นวน
300 คน เครื5 องมือที5ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มีค่าความเชื5 อมัน5 0.96 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การคํานวณหาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี5 ย (Mean) ค่าความเบี5ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่า t–test ค่า F–test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance:
One – way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s least
significance difference : LSD)
ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้บริ การสิ นเชื5 อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM
จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื2นที5จงั หวัดจันทบุรี พบว่า ส่ วนใหญ่เหตุผลในการใช้บริ การเนื5องจากความคล่องตัว
ทางการเงิ น ได้รับข่าวสารจากการได้รับคําแนะนําจากญาติ/เพื5อน ความถี5ในการใช้บริ การ 2 ครั2งต่อปี
ระยะเวลาที5เลื อกใช้บริ การผ่อนชําระตํ5ากว่า 3 ปี ช่องทางในการชําระเงินค่างวดได้แก่ สาขาของ AAM
จัดไฟแนนซ์ และวงเงินสิ นเชื5 อที5ได้รับ 50,000 – 100,000 บาท 2) ปั จจัยที5มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสิ นเชื5 อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื2นที5จงั หวัดจันทบุรีโดยรวม
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื5อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ
ในระดับมากเรี ยงตามลําดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านช่ องทางจัดจําหน่ าย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด 3) ด้านปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี5ยต่อเดือน สาขาที5ใช้บริ การต่างกัน ที5มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื5 อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื2นที5
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที5ระดับ .05
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Abstract
The aims of this research are:1) to study the use of Car Loan from AAM Capital Service
co.,Ltd in the Chanthaburi province. 2) to identify factors that influence the decision to use a credit
Car Loan from AAM Capital Service company limited in Chanthaburi Province 3). to compare the
factors that influence the decision to use Car Loan from AAM Capital Service company limited in the
area of Chanthaburi province. Classified by personal factors. The sample used in this study were
300 students using a questionnaire to collect data. The confidence .966, data analysis used to
calculate the percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation (Standard deviation)
for t-test and F-test analysis of ANOVA (One-way analysis of variance: One - way ANOVA) and
the differences were tested by means of Fisher (Fisher's least significance difference : LSD).
The results were as follows : 1) the behavior of the car loan company in the area of
Chanthaburi province AAM Insurance found that the most common reason to use financial flexibility
and Receiving from the advice of a relative / friend. Frequency of using service two times a year
and selected service payments under 3 years and pay for the period, including a branch of the AAM
to finance it and credit facilities received from 50,000 to 100,000 per. 2) factor affects the decision to
use a Car Loan from AAM Capital Service company limited was the high level. Considering that the
service is very important in order to serve the personnel process. The physical characteristics,
the channel, the product , price and promotion are as follow. 3) the difference of personal factors,
including gender, age, education, occupation, income per month are different Influencing the decision
to use a Car Loan from AAM Capital Service company limited statistically significant difference
at the .05 level.

