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4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามอาย ุ
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4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์าํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

93 

4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์าํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
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4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
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4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
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4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
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4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
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4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
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4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามวงเงิน
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
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4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์าํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
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4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
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4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

119 

4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

122 

4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

125 

4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

128 

4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตาม
ระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

131 

 
 
 



  
ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

5.1 แสดงสรุป 10 ลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

165 

5.2 แสดงสรุป 10 ลาํดบัค่าเฉล่ียตํ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

167 

5.3 แสดงสรุป 10 ลาํดบัร้อยละของปัญหามาก ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

169 

5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด จาํแนกตามเพศ 

171 

5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด จาํแนกตามอาย ุ

173 

5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

176 

 
 


