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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั  
โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
ผู้เขียน นายนนัทรุต จนัทรภทัร 
 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ รองศาสตราจารยสิ์ริเกียรติ รัชชุศานติ  
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของ
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วน
ประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 360 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31 – 40 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ไดรั้บวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาท เลือกระยะเวลางวดการชาํระเงิน  
72 งวด สถาบนัการเงินท่ีเคยใช ้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทราบเก่ียวกบับริการของบริษทั 
โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ จากการแนะนาํของคนรู้จกั และเหตุผลท่ี
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามีความยดืหยุน่ 
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ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางทุกปัจจยั โดย
สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นการ
สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี และ ปัจจยัดา้นราคา ตามลาํดบั โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี 
ด้านผลิตภณัฑ์  คือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยืดหยุ่น ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีการแจกของท่ีระลึกใน 
เทศกาลสําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ ดา้นบุคลากร คือ ความตรงต่อ
เวลาในการบริการของพนกังาน ดา้นสถานท่ี คือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ และ ดา้นราคา คือ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด 
เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at exploring customer satisfaction towards marketing mix 
factors of Toyota Leasing (Thailand) Company Limited, Chiang Mai Province. Data collection 
was compiled from the distribution of questionnaires to 360 customers of Toyota Leasing 
(Thailand) Company Limited, Chiang Mai Province. The given data were then analyzed by 
descriptive statistics composing of frequency, percentage, and mean. 

Based upon the findings, most respondents were single male, aged between 31-40 years 
old. Their highest educational level was Bachelor’s Degree. They were business owners. Their 
monthly income was 20,001 - 30,000 baht. Their car loan credit was 500,001 – 700,000 baht. 
Their payment periods were 72 periods. The respondents used to receive the automobile loan 
services with Thanachart Bank Public Company Limited, Chiang Mai Province. They knew 
about Toyota Leasing (Thailand) Company Limited, Chiang Mai Province from their 
acquaintances. The main reason they used service of Toyota Leasing (Thailand) Company 
Limited, Chiang Mai Province was the flexible contract and procedure.    

According to the study, the respondents had medium satisfaction of all marketing mix, 
which can be sequenced as follows: Product, Process, Physical Evidence, Promotion, People, 
Place, and Price, respectively. The sub-factors that the respondents had highest satisfaction of for 
each marketing mix were as followed. In term of Product, it was the adequate loan credit 
comparing to other financial institutions. In term of Process, it was the simple procedure and 
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flexible contract. In term of Physical Evidence, it was the proper lighting in the building and 
service area. In term of Promotion, it was the distribution of premium gifts during special events 
such as New Year and exhibition fairs. In term of People, it was the punctuality of service staffs. 
In term of Place, it was the accessibility of location in community area. In term of Price, it was 
the proper discounts for customers who paid off their loans prematurely, for example, 40% 
discounts on interest payment for the customer who paid off the loan within 24 periods.  
 
 


