
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของ
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามของบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อ
ส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต ์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสม
การตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ จาํแนกตาม เพศ อาย ุ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์และระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 222 61.7 
หญิง 138 38.3 
รวม 360 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.7 และเป็น

เพศหญิง ร้อยละ 38.3 
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ตารางที ่4.2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ  จํานวน ร้อยละ 

21 – 30 ปี 39 10.8 

31 – 40 ปี 187 51.9 

41 – 50 ปี 116 32.2 

50 ปีข้ึนไป 18 5.1 

รวม 360 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 51.9

รองลงมาคือ อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 32.2 และ อาย ุ21 – 30 ปี ร้อยละ 10.8 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 194 53.9 

สมรส 153 42.5 

อ่ืนๆ 13 3.6 

รวม 360 100.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมา้ย (9 ราย) ไม่ระบุ (4 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.9

รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.5 และมีสถานภาพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมา้ย และไม่ระบุ ร้อยละ 
3.6 
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ตารางที ่4.4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 51 14.2 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 41 11.4 

ปวส.หรืออนุปริญญา 49 13.6 

ปริญญาตรี 192 53.3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 27 7.5 

รวม 360 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด ในระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 14.2 และระดบัปวส.หรือ
อนุปริญญา ร้อยละ 13.6 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นกัศึกษา 19 5.3 
ขา้ราชการ 71 19.7 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 31 8.6 
พนกังานบริษทัเอกชน 84 23.3 
ธุรกิจส่วนตวั 138 38.3 
พอ่บา้น/แม่บา้น 12 3.4 
อ่ืนๆ 5 1.4 

รวม 360 100.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณอาย ุ(3 ราย)วา่งงาน (1 ราย) และ ไม่ระบุ (1 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อย

ละ 38.3 รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 23.3 และขา้ราชการ ร้อยละ 19.7 
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ตารางที ่4.6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 19 5.3 
10,000 - 20,000 บาท 71 19.7 
20,001 - 30,000 บาท 110 30.6 
30,001 – 40,000 บาท 86 23.9 
40,001 – 50,000 บาท 46 12.8 
50,000 บาทข้ึนไป 28 7.7 

รวม 360 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท ร้อยละ 30.6 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 23.9 และ 10,000 - 20,000 
บาท ร้อยละ 19.7 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต ์
 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ จํานวน ร้อยละ 
100,000 – 300,000 บาท 53 14.7 
300,001 – 500,000 บาท 74 20.6 
500,001 – 700,000 บาท 109 30.3 
700,001 – 900,000 บาท 70 19.4 
มากกวา่ 900,000 บาทข้ึนไป 54 15.0 

รวม 360 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
500,001 – 700,000 บาท ร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ 300,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 20.6 และ 
700,001 – 900,000 บาท ร้อยละ 19.4 
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ตารางที ่4.8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ระยะเวลางวดการชําระเงิน จํานวน ร้อยละ 
12 งวด 24 6.7 
24 งวด 23 6.4 
36 งวด 58 16.1 
48 งวด 92 25.6 
60 งวด 44 12.2 
72 งวด 98 27.2 
อ่ืนๆ 21 5.8 

รวม 360 100.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  84 งวด (15 ราย) และไม่ระบุ (6 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกระยะเวลางวดการชาํระเงิน คือ 
72 งวด ร้อยละ 27.2 รองลงมาคือ 48 งวด ร้อยละ 25.6 และ 36 งวด ร้อยละ 16.1 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถาบนัการเงินท่ีเคยใช้
บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

สถาบันการเงนิ จํานวน ร้อยละ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 166 46.1 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 89 24.7 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 55 15.3 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 185 51.4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 80 22.2 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 35 9.7 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 39 10.8 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งลิสซ่ิง จาํกดั 22 6.1 
อ่ืนๆ 19 5.3 
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หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริษทั ธนโชค ลีสซ่ิง จาํกดั (9 ราย) บริษทั เชียงใหม่ วีระลิสซ่ิง จาํกดั (5 ราย) 

และไม่ระบุ (5 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ สถาบนัการเงินท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต ์คือ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 46.1และ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 24.7 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่งขอ้มูล 
 

แหล่งข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

การแนะนาํของคนรู้จกั 146 40.6 

วิทยทุอ้งถ่ิน 52 14.4 

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 13 3.6 

ใบปลิวของบริษทัฯ 89 24.7 

ป้ายโฆษณากลางแจง้ 37 10.3 

การแนบใบปลิวในนิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์ 107 29.7 

เวบ็ไซตบ์ริษทั 105 29.2 

อ่ืนๆ 13 3.6 
 หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่  พนกังานขาย (Saleman) (5 ราย) รู้จกักบัเจา้ของ/พนกังาน (4 ราย) เวบ็บอร์ด
คนรักรถ (1 ราย) และไม่ระบุแหล่งขอ้มูล (3 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.10 แหล่งขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเก่ียวกบับริการของ

บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ คือ การแนะนาํของคนรู้จกั ร้อยละ 
40.6 รองลงมาคือ จากการแนบใบปลิวในนิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 29.7 และจากเวบ็ไซต์
บริษทั ร้อยละ 29.2 
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ตารางที ่4.11 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

บริษทัมีช่ือเสียงมานาน และมีความน่าเช่ือถือ 48 13.3 

เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามีความยดืหยุน่ 129 35.8 

อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 37 10.3 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

97 26.9 

มีช่องทางในการชาํระเงินหลากหลาย 47 13.1 

มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ 
เป็นตน้ 

63 17.5 

พนกังานสินเช่ือมีความชาํนาญ และ มีความรู้ ความสามารถในส่ิงท่ี
ใหบ้ริการ 

44 12.2 

พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนมากเพียงพอในการใหบ้ริการ 28 7.8 

สถานท่ีทาํการสะอาด กวา้งขวาง และเป็นระเบียบเรียบร้อย 16 4.4 

มีความโปร่งใสในการอนุมติัสินเช่ือ 27 7.5 

พนกังานของบริษทัแต่งกายสุภาพเหมาะสม และใส่ชุดฟอร์มของ
บริษทั 

21 5.8 

อ่ืนๆ 7 1.9 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รู้จกักบัเจา้ของ/พนกังาน (3 ราย) ใกลบ้า้น (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด จังหวดั
เชียงใหม่ คือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยดืหยุน่ ร้อยละ 35.8 รองลงมา
คือ ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ ร้อยละ 26.9 และ
การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ ร้อยละ 17.5 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสม
การตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการ
สร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ตารางที ่4.12 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
1.1 บริษทัมีช่ือเสียงมานาน และ

มีความน่าเช่ือถือ 
5 8 86 217 44 2.20 

(1.39) (2.22) (23.89) (60.28) (12.22) (นอ้ย) 
1.2 การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 

และยอดจดั ไฟแนนซ์ท่ี
เหมาะสม และตรงตาม
ความตอ้งการ 

55 178 65 48 14 3.59 

(15.28) (49.44) (18.06) (13.33) (3.89) (มาก) 

1.3 มีระยะเวลาในการผอ่น
ชาํระท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย 

32 54 203 49 22 3.07 

(8.89) (15.00) (56.39) (13.61) (6.11) (ปานกลาง) 

1.4 เง่ือนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการทาํสัญญามี
ความยดืหยุน่ 

129 204 27 0 0 4.28 

(35.83) (56.67) (7.50) (0.00) (0.00) (มาก) 

1.5 บริษทัมีการแจง้เตือนลกูคา้ 
เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 

29 48 183 58 42 2.90 

(8.06) (13.33) (50.83) (16.11) (11.67) (ปานกลาง) 

1.6 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสม 
เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

265 47 28 10 10 4.52 

(73.61) (13.06) (7.78) (2.78) (2.78) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.12 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
1.7 ระยะเวลาการผอ่นชาํระมี

ความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์
อ่ืนๆ 

72 190 64 34 0 3.83 

(20.00) (52.78) (17.78) (9.44) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 

(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือวงเงินสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ เง่ือนไข 
ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.28) ระยะเวลาการผ่อนชาํระมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.83) การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอด
จดั ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ มี
ระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ีเหมาะสมและหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.07) บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ 
เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด (ค่าเฉล่ีย 2.90) 
 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ บริษทัมี
ช่ือเสียงมานาน และมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 2.20) 
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ตารางที ่4.13 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
2.1 อตัราดอกเบ้ียมีความ

เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

14 41 181 86 38 2.74 

(3.89) (11.39) (50.28) (23.89) (10.56) (ปานกลาง) 

2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่า
ตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม 

11 
(3.06) 

9 
(2.50) 

81 
(22.50) 

228 
(63.33) 

31 
(8.61) 

2.28 
(นอ้ย) 

2.3 อตัราค่าปรับในการผดินดั
ชาํระค่างวดรายเดือน มี
ความเหมาะสม 

0 9 39 255 57 2.00 

(0.00) (2.50) (10.83) (70.83) (15.83) (นอ้ย) 

2.4 มีส่วนลดเหมาะสมในกรณี
ท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการ
ปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 
24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ีย
ถึงร้อยละ 40 

36 
(10.00) 

49 
(13.61) 

227 
(63.06) 

26 
(7.22) 

22 
(6.11) 

3.14 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.54 

(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.54) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ มีส่วนลด
เหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  
เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.14) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.74) 

 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับน้อย  ได้แก่  อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.28) อตัราค่าปรับในการผิดนดัชาํระค่างวดรายเดือน มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.00) 
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ตารางที ่4.14 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

 

ปัจจัยด้านสถานที ่

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
3.1 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ี

สามารถเขา้ถึงง่ายในการ
ติดต่อรับบริการ 

122 204 34 0 0 4.24 

(33.89) (56.67) (9.44) (0.00) (0.00) (มาก) 

3.2 มีสาขาหลายสาขา สะดวก
ต่อการใชบ้ริการ 

0 16 58 161 125 1.90 

(0.00) (4.44) (16.11) (44.72) (34.72) (นอ้ย) 
3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 82 193 39 46 0 3.86 

(22.78) (53.61) (10.83) (12.78) (0.00) (มาก) 
3.4 มีหอ้งรับรองลกูคา้ ท่ีโอ่โถง 

มีความสะดวกสบาย 
38 46 187 54 35 2.99 

(10.56) (12.78) (51.94) (15.00) (9.72) (ปานกลาง) 
3.5 สามารถติดต่อใชบ้ริการได้

ทางโทรศพัท ์และทาง   เวบ็
ไซดข์องบริษทั 

0 0 20 222 118 1.73 

(0.00) (0.00) (5.56) (61.67) (32.78) (นอ้ย) 

3.6 มีช่องทางในการชาํระเงิน
หลากหลาย เช่น ชาํระเงินท่ี
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ 
เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  
ชาํระผา่นบริการ mPAY  
ชาํระท่ี Simply Pay Spot  
ชาํระท่ี Counter Service  
เป็นตน้ 

46 
(12.78) 

53 
(14.72) 

209 
(58.06) 

37 
(10.28) 

15 
(4.17) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.7 ระยะเวลาเปิด-ปิดการ
ใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 
17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม 

71 192 49 31 17 3.75 

(19.72) (53.33) (13.61) (8.61) (4.72) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.10 

(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) 

 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ มี
ช่องทางในการชาํระเงินหลากหลาย เช่น ชาํระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคร่ืองรับฝากเงิน
อตัโนมติั  ชาํระผา่นบริการ mPAY ชาํระท่ี Simply Pay Spot  ชาํระท่ี Counter Service  เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) มีหอ้งรับรองลูกคา้ ท่ีโอ่โถง มีความสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 2.99) 

 สาํหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ มีสาขาหลาย
สาขา สะดวกต่อการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 1.90) สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์และทาง   
เวบ็ไซดข์องบริษทั (ค่าเฉล่ีย 1.73) 
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ตารางที ่4.15 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
4.1 มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ 

เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

4 10 90 226 30 2.26 

(1.11) (2.78) (25.00) (62.78) (8.33) (นอ้ย) 

4.2 มีการทาํการประชาสัมพนัธ์ เช่น 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ
สายธารแห่งความหวงั มูลนิธิ
สร้างร้อยยิม้ กิจกรรมปลกูตน้ไม ้
กิจกรรมสานฝันผูป่้วยเดก็
โรคมะเร็ง กิจกรรมแจกผา้ห่ม 
เป็นตน้ 

0 
(0.00) 

17 
(4.72) 

56 
(15.56) 

183 
(50.83) 

104 
(28.89) 

1.96 
(นอ้ย) 

4.3 มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดง
รายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละ
ประเภท 

83 187 52 38 0 3.88 

(23.06) (51.94) (14.44) (10.56) (0.00) (มาก) 

4.4 มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล
สาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊
ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

253 59 30 10 8 4.50 

(70.28) (16.39) (8.33) (2.78) (2.22) (มาก) 

4.5 มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํ
บริษทัแก่ลกูคา้ 

0 30 39 233 58 2.11 
(0.00) (8.33) (10.83) (64.72) (16.11) (นอ้ย) 

4.6 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลกูคา้เก่า 
เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็น
ตน้ 

119 
(33.06) 

205 
(56.94) 

36 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 
(มาก) 
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ตารางที ่4.15 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
4.7 แจกแผน่พบัรายละเอียดของ

การบริการประเภทต่างๆ 
อยา่งชดัเจน 

79 183 52 30 16 3.78 

(21.94) (50.83) (14.44) (8.33) (4.44) (มาก) 

4.8 แผน่พบัการบริการวางใน
ตาํแหน่งท่ีสามารถหยบิได้
สะดวก 

40 57 214 27 22 3.18 

(11.11) (15.83) (59.44) (7.50) (6.11) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 

(ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือมีการ
แจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
แจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.78) 

 สาํหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ แผน่พบัการบริการวางในตาํแหน่งท่ีสามารถหยบิไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.18) 

 สาํหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ 
มีการโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ ์แผ่นประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.26) มี
พนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.11) มีการทาํการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสายธารแห่งความหวงั มูลนิธิสร้างร้อยยิ้ม กิจกรรมปลูกตน้ไม ้
กิจกรรมสานฝันผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง กิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 1.96) 
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ตารางที ่4.16 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
5.1 พนกังานสินเช่ือมีความ

ชาํนาญ และ มีความรู้ 
ความสามารถในส่ิงท่ี
ใหบ้ริการ 

17 39 214 61 29 2.87 

(4.72) (10.83) (59.44) (16.94) (8.06) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานสินเช่ือมีความ
พร้อมท่ีจะให ้บริการ
ตลอดเวลา 

106 200 54 0 0 4.14 

(29.44) (55.56) (15.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

5.3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี กบัลกูคา้ 

38 54 183 50 35 3.03 

(10.56) (15.00) (50.83) (13.89) (9.72) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานสินเช่ือมีความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการ 

32 48 234 31 15 3.14 

(8.89) (13.33) (65.00) (8.61) (4.17) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวน
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

6 10 72 230 42 2.19 

(1.67) (2.78) (20.00) (63.89) (11.67) (นอ้ย) 

5.6 พนกังานรักษา
ผลประโยชน์ของลกูคา้โดย
การแจง้ใหท้ราบถึง
รายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้

0 
(0.00) 

14 
(3.89) 

68 
(18.89) 

155 
(43.06) 

123 
(34.17) 

1.93 
(นอ้ย) 

5.7 พนกังานรักษาความลบัของ
ลกูคา้เป็นอยา่งดี 

63 193 59 45 0 3.76 

(17.50) (53.61) (16.39) (12.50) (0.00) (มาก) 

5.8 พนกังานสามารถช่วย
แกปั้ญหาลกูคา้ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและรวดเร็ว 

45 60 207 24 24 3.22 

(12.50) (16.67) (57.50) (6.67) (6.67) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.16 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
5.9 ความตรงต่อเวลาในการ

บริการของพนกังาน 
119 202 39 0 0 4.22 

(33.06) (56.11) (10.83) (0.00) (0.00) (มาก) 
5.10 พนกังานมีความสามารถใน

การประเมินราคารถยนต ์
24 29 192 83 32 2.81 

(6.67) (8.06) (53.33) (23.06) (8.89) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.13 

(ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ความตรงต่อเวลาใน
การบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
พนกังานสามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.22) พนกังานสินเช่ือมี
ความรวดเร็วในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.14) พนักงานสินเช่ือมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี กับลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.03) พนักงานสินเช่ือมีความชาํนาญ และ มีความรู้ ความสามารถในส่ิงท่ีให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 2.87) พนกังานมีความสามารถในการประเมินราคารถยนต ์(ค่าเฉล่ีย 2.81) 

 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ พนักงาน
สินเช่ือมีจาํนวนเพียงพอในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.19) พนกังานรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้โดย
การแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้(ค่าเฉล่ีย 1.93) 
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ตารางที ่4.17 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
6.1 มีการจดัระบบคิวการรับบริการ

ก่อน- หลงั 
68 199 66 27 0 3.86 

(18.89) (55.28) (18.33) (7.50) (0.00) (มาก) 
6.2 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอ

สินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มาก
ไม่นอ้ยจนเกินไป 

119 199 42 0 0 4.21 

(33.06) (55.28) (11.67) (0.00) (0.00) (มาก) 

6.3 การประเมินวงเงินสินเช่ือ มี
ความรวดเร็วและเหมาะสมตรง
ความตอ้งการ 

33 46 226 37 18 3.11 

(9.17) (12.78) (62.78) (10.28) (5.00) (ปานกลาง) 

6.4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญา
สะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความ
ยดืหยุน่ 

266 47 19 12 16 4.49 

(73.89) (13.06) (5.28) (3.33) (4.44) (มาก) 

6.5 ระยะเวลาในการยืน่และรอการ
อนุมติัสินเช่ือ รวดเร็วตรงความ
ตอ้งการ 

13 27 224 54 42 2.76 

(3.61) (7.50) (62.22) (15.00) (11.67) (ปานกลาง) 

6.6 มีความรวดเร็วในการคาํนวณ
อตัราดอกเบ้ีย และค่างวด 

71 183 41 42 23 3.66 
(19.72) (50.83) (11.39) (11.67) (6.39) (มาก) 

6.7 มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอก
สถานท่ี 

39 75 163 56 27 3.12 
(10.83) (20.83) (45.28) (15.56) (7.50) (ปานกลาง) 

6.8 มีระบบการใหบ้ริการท่ีได้
มาตรฐาน 

75 194 51 40 0 3.84 
(20.83) (53.89) (14.17) (11.11) (0.00) (มาก) 

6.9 บริษทัมีการแจง้เตือนลกูคา้ เม่ือ
ถึงกาํหนดชาํระค่างวด 

6 12 65 232 45 2.17 
(1.67) (3.33) (18.06) (64.44) (12.50) (นอ้ย) 

6.10 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น เขา้ใจ
ง่าย 

0 15 23 279 43 2.03 
(0.00) (4.17) (6.39) (77.50) (11.94) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 

(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 

โดยความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ
ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.49) หลกัฐานท่ีใช้
ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีการจดัระบบ
คิวการรับบริการก่อน- หลงั (ค่าเฉล่ีย 3.86) มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.84) มี
ความรวดเร็วในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และค่างวด (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

สาํหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.12) การประเมินวงเงินสินเช่ือ มีความรวดเร็ว
และเหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.11) ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมติัสินเช่ือ 
รวดเร็วตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 2.76) 

สาํหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่
บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด (ค่าเฉล่ีย 2.17) การให้บริการไม่ซับซ้อน 
เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 2.03) 
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ตารางที ่4.18 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
7.1 สถานท่ีทาํการสะอาด 

กวา้งขวาง และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

80 176 42 38 24 3.69 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

7.2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั 

29 51 194 51 35 2.97 

(8.06) (14.17) (53.89) (14.17) (9.72) (ปานกลาง) 

7.3 มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบั
ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

112 209 39 0 0 4.20 

(31.11) (58.06) (10.83) (0.00) (0.00) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ี
จดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 

245 60 41 5 9 4.46 

(68.06) (16.67) (11.39) (1.39) (2.50) (มาก) 

7.5 จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับ
บริการลกูคา้อยา่งเพียงพอ 

63 199 59 39 0 3.79 

(17.50) (55.28) (16.39) (10.83) (0.00) (มาก) 

7.6 ภายในตวัอาคารหรือ
บริเวณเคาน์เตอร์รับบริการ
มีแสงสวา่งเพียงพอ 

255 59 27 8 11 4.49 

(70.83) (16.39) (7.50) (2.22) (3.06) (มาก) 

7.7 ภายในอาคารและบริเวณรับ
บริการตกแต่งดว้ย สีเยน็ตา 
ใหค้วามรู้สึกท่ีสดช่ืนใน
การมารับบริการ 

35 
(9.72) 

42 
(11.67) 

222 
(61.67) 

42 
(11.67) 

19 
(5.28) 

3.09 
(ปานกลาง) 

7.8 ระบบการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศภายในตวั
อาคารมีอุณหภมิูท่ี
พอเหมาะ อากาศเยน็สบาย 
ไม่รู้สึกอึดอดั 

71 
(19.72) 

165 
(45.83) 

47 
(13.06) 

40 
(11.11) 

37 
(10.28) 

3.54 
(มาก) 
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ตารางที ่4.18 แสดงจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ   

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
7.9 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน 0 19 63 154 124 1.94 

(0.00) (5.28) (17.50) (42.78) (34.44) (นอ้ย) 

7.10 พนกังานของบริษทัแต่งกาย
สุภาพเหมาะสม และใส่ชุด
ฟอร์มของบริษทั 

11 9 69 232 39 2.23 

(3.06) (2.50) (19.17) (64.44) (10.83) (นอ้ย) 

7.11 ระบบรักษาความปลอดภยั
ของบริษทัมีความเหมาะสม 

0 21 39 251 49 2.09 

(0.00) (5.83) (10.83) (69.72) (13.61) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 

(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก คือ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.50)
ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.46) มีท่ีให้นัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้
ท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) จาํนวนห้องนํ้ ารองรับบริการลูกคา้อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.79)
สถานท่ีทาํการสะอาด กวา้งขวาง และเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.69) ระบบการติดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศภายในตวัอาคารมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ อากาศเยน็สบาย ไม่รู้สึกอึดอดั (ค่าเฉล่ีย 
3.54) 
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 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ ภายในอาคารและบริเวณรับบริการตกแต่งด้วย สีเย็นตา ให้
ความรู้สึกท่ีสดช่ืนในการมารับบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.09) มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
2.97)  
 สําหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทัแต่งกายสุภาพเหมาะสม และใส่ชุดฟอร์มของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 2.23) ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.09) ป้ายช่ือบริษทั
เห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 1.94) 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด ของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล ลาํดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.49 ปานกลาง 1 

ปัจจยัดา้นราคา  2.54 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.10 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.24 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.13 ปานกลาง 5 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.32 ปานกลาง 2 

ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.32 ปานกลาง 2 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจ สามารถเรียง

ตามลาํดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.13) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) และ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.54) ตามลาํดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการให้บริการของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ต่อ
ส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางที ่4.20 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์

 
ปัญหาด้านผลติภัณฑ์ จํานวน ร้อยละ 

บริษทัไม่มีช่ือเสียง และไม่มีความน่าเช่ือถือ 75 20.8 

การอนุมติัวงเงินสินเช่ือล่าชา้ และยอดจดัไฟแนนซ์ไม่เหมาะสม
หรือตรงตามความตอ้งการ 

15 4.2 

มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระใหเ้ลือกนอ้ย ไม่เหมาะสม 59 16.4 

เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญาไม่มีความยดืหยุน่ 11 3.1 
บริษทัไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 49 13.6 
วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ ไม่มีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

12 3.3 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระไม่เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

11 3.1 

อ่ืนๆ 9 2.5 

ไม่พบปัญหา 195 54.2 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญา มีความยุ่งยาก ซบัซอ้น        
(4 ราย) ไม่อาํนวยใหก้บับริการของบางสถาบนั/ธนาคาร (3 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ       

บริษทัไม่มีช่ือเสียง และไม่มีความน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 20.8) รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการผ่อน
ชาํระใหเ้ลือกนอ้ย ไม่เหมาะสม (ร้อยละ 16.4) และ บริษทัไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนด
ชาํระค่างวด (ร้อยละ 13.6)  
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ตารางที ่4.21 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นราคา 
 

ปัญหาด้านราคา จํานวน ร้อยละ 
อตัราดอกเบ้ียไม่เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 31 8.6 

อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่า
ทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) ไม่เหมาะสม 

39 10.8 

อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่างวดรายเดือนไม่เหมาะสม 75 20.8 

ไม่มีส่วนลดในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด 16 4.4 
อ่ืนๆ 9 2.5 
ไม่พบปัญหา 230 63.9 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่มีการคิดดอกเบ้ียแบบ“ลดตน้ลดดอก” (5 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (4 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ปัญหาดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ อตัรา
ค่าปรับในการผิดนัดชาํระค่างวดรายเดือนไม่เหมาะสม (ร้อยละ 20.8) รองลงมาคือ อตัรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) ไม่
เหมาะสม (ร้อยละ 10.8) และอตัราดอกเบ้ียไม่เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ        
(ร้อยละ 8.6)  
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ตารางที ่4.22 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นสถานท่ี 
 

ปัญหาด้านสถานที ่ จํานวน ร้อยละ 
ทาํเลท่ีตั้งของบริษทัอยูไ่กลเขตชุมชน อีกทั้งไป-มาไม่สะดวก 14 3.9 
บริษทัมีสาขาไม่เพียงพอทาํใหไ้ม่สะดวกในการติดต่อ 74 20.6 
สถานท่ีจอดรถคบัแคบ ไม่สะดวก 8 2.2 
หอ้งรับรองลูกคา้คบัแคบไม่มีความสะดวกสบาย 41 11.4 
ไม่สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์และทางเวบ็ไซด์
ของบริษทัได ้

60 16.7 

ไม่สามารถชาํระค่างวดผา่นช่องทางอ่ืนๆ ได ้เช่น เคาน์เตอร์
ธนาคาร เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั ไปรษณีย ์เคาน์เตอร์เชอร์วิส 
เป็นตน้ 

23 6.4 

ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการของบริษทัไม่เหมาะสม (8.30 – 
17.00 น.) 

10 2.8 

อ่ืนๆ 9 2.5 
ไม่พบปัญหา 230 63.9 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย  
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หาบริษทัไม่เจอ/หาเจอยาก (4 ราย) ไม่มีสาขา (2 ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล (3 
ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ บริษทัมี
สาขาไม่เพียงพอทาํใหไ้ม่สะดวกในการติดต่อ (ร้อยละ 20.6) รองลงมาคือ การไม่สามารถติดต่อใช้
บริการไดท้างโทรศพัท ์และทางเวบ็ไซดข์องบริษทัได ้(ร้อยละ 16.7) และ หอ้งรับรองลูกคา้คบัแคบ 
ไม่มีความสะดวกสบาย (ร้อยละ 11.4)  
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ตารางที่ 4.23 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด จํานวน ร้อยละ 
ขาดการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

57 15.8 

ไม่มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรมต่าง ๆ 73 20.3 
ขาดเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละ
ประเภท 

6 1.7 

ไม่มีการแจกของชาํร่วย หรือของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

5 1.4 

ไม่มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ 44 12.2 
ไม่มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราคอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ 

2 0.6 

แผน่พบัการบริการวางในตาํแหน่งท่ีหายาก หรือไม่สะดวก 12 3.3 
ขาดการแจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ อยา่ง
ชดัเจน 

16 4.4 

อ่ืนๆ 10 2.8 
ไม่พบปัญหา 191 53.1 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ไม่มีโฆษณาบนเวบ็ไซต ์(5 ราย) ไม่มีโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับผูแ้นะนาํ
ลูกคา้รายใหม่ (3 ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ ไม่มีการทาํการประชาสัมพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรมต่าง ๆ (ร้อยละ 20.3) รองลงมาคือ ขาด
การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ร้อยละ 15.8) และไม่มี
พนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ (ร้อยละ 12.2)  
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ตารางที ่4.24 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นบุคลากร 

 
ปัญหาด้านบุคลากร จํานวน ร้อยละ 

พนกังานสินเช่ือไม่มีความชาํนาญ และ ไม่มีความรู้หรือไม่มี
ความสามารถในส่ิงท่ีใหบ้ริการ 

47 13.1 

พนกังานสินเช่ือขาดความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา 10 2.8 
พนกังานสินเช่ือขาดมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี กบัลูกคา้ 7 1.9 
พนกังานสินเช่ือมีความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 11 3.1 
พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ 61 16.9 
พนกังานไม่รักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ ไม่มีการแจง้ใหท้ราบถึง
รายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้

11 3.1 

พนกังานไม่รักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี 7 1.9 
พนกังานไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ได ้หรือมีความล่าชา้และ
ผดิพลาด 

39 10.8 

พนกังานไม่ตรงต่อเวลาในการบริการ หรือผดินดั 10 2.8 
พนกังานไม่มีความสามารถในการประเมินราคารถยนต ์ 33 9.2 
อ่ืนๆ 14 3.9 
ไม่พบปัญหา 190 52.8 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  จาํนวนพนกังานท่ีให้บริการทางโทรศพัทมี์ไม่เพียงพอ (5 ราย) พนกังาน
พดูจาไม่ไพเราะ (3 ราย) พนกังานทาํเร่ืองง่ายใหเ้ป็นเร่ืองยาก ซบัซอ้น (2 ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล 
(4 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ 
พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ (ร้อยละ 16.9) รองลงมาคือ พนกังานสินเช่ือ
ไม่มีความชาํนาญ และ ไม่มีความรู้หรือไม่มีความสามารถในส่ิงท่ีให้บริการ (ร้อยละ 13.1) และ 
พนกังานไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ได ้หรือมีความล่าชา้และผดิพลาด (ร้อยละ 10.8) 
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ตารางที ่4.25 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 
 

ปัญหาด้านกระบวนการให้บริการ  จํานวน ร้อยละ 
ไม่มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั 8 2.2 

หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือไม่เหมาะสม มากหรือนอ้ย
เกินไป 

14 3.9 

การประเมินวงเงินสินเช่ือ ล่าชา้และไม่เหมาะสม ไม่ตรงตามความ
ตอ้งการ 

52 14.4 

ระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขในการทาํ สญัญายุง่ยาก และไม่มีความ
ยดืหยุน่ 

6 1.7 

ระยะเวลาในการยืน่และรอการอนุมติัสินเช่ือล่าชา้ และไม่ตรงตาม
ความตอ้งการ 

41 11.4 

การคาํนวณอตัราดอกเบ้ียและค่างวดล่าชา้ 11 3.1 

ขาดการใหบ้ริการสินเช่ือนอกสถานท่ี 58 16.1 

ระบบการใหบ้ริการขาดมาตรฐาน 15 4.2 

ไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 75 20.8 

การใหบ้ริการแต่ละประเภทมีความซบัซอ้น เขา้ใจไดย้าก 35 9.7 

อ่ืนๆ 9 2.5 

ไม่พบปัญหา 167 46.4 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ระบบ Call Center มีปัญหา/ กดต่อสายตรงไม่ได ้(3 ราย) ขาดการจดั
เอกสารช้ีแจงรายละเอียดท่ีเขา้ใจง่ายให้กบัลูกคา้ (2 ราย) มาตรฐานการประเมินไม่เป็นธรรม (1 
ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล (3 ราย) 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ปัญหาดา้นกระบวนการให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ การไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด (ร้อยละ 20.8) รองลงมาคือ ขาด
การให้บริการสินเช่ือนอกสถานท่ี (ร้อยละ 16.1) และการประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีล่าชา้และไม่
เหมาะสม ไม่ตรงตามความตอ้งการ (ร้อยละ 14.4) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัญหาดา้นการสร้าง
และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัญหาด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ จํานวน ร้อยละ 
สถานท่ีทาํการสกปรก คบัแคบ และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 13 3.6 
ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 57 15.8 
ไม่มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 13 3.6 
จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับบริการลูกคา้ มีไม่เพียงพอ 10 2.8 
หอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทัสกปรก 13 3.6 
ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งไม่
เพียงพอ 

21 5.8 

ภายในอาคารและบริเวณรับบริการตกแต่งไม่เหมาะสม หรือไม่
สวยงาม 

10 2.8 

ระบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในตวัอาคารมีอุณหภูมิไม่
เหมาะสม หรือทาํใหรู้้สึกอึดอดั 

3 0.8 

ป้ายช่ือบริษทัท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 70 19.4 
พนกังานของบริษทัแต่งกายไม่เหมาะสม และไม่ใส่ชุดฟอร์มของ
บริษทั 

23 6.4 

ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทั ไม่เหมาะสม 35 9.7 
อ่ืนๆ 16 4.4 
ไม่พบปัญหา 169 46.9 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจาํนวน 360 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หอ้งนํ้าไม่ค่อยสะอาด (2 ราย) ไม่เปิดโทรทศัน์ใหช้มระหวา่งรอรับบริการ (2 ราย) 
ไม่มีอินเตอร์เน็ตไร้สายใหบ้ริการ (1 ราย) มีเสียงรบกวนดงั (1 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (4 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ปัญหาดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ป้ายช่ือบริษทัท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน (ร้อยละ 19.4) 
รองลงมาคือ ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั (ร้อยละ 15.8) และ ระบบรักษาความปลอดภยั
ของบริษทัท่ีไม่เหมาะสม (ร้อยละ 9.7)  
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ควรมีการคิดดอกเบ้ียแบบ “ลดตน้ลดดอก” (5 ราย) 
- ควรลดความยุง่ยาก ซบัซอ้น ของเง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญา ให้

บุคคลทัว่ไปเขา้ใจไดง่้ายกวา่น้ี (3 ราย)  
- ควรปรับปรุงระบบ Call Center ให้สามารถต่อสายตรงเขา้พูดคุยกบัพนักงานได้

โดยสะดวก รวดเร็ว (3 ราย) 
- ควรจดัหาท่ีจอดรถเพิ่ม/จอดรถยนตล์าํบาก  (2 ราย) 
- ควรเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียม/ค่าบริการในกรณีท่ีทาํธุรกรรมบ่อยคร้ัง (2 ราย) 
- ควรมีโปรโมชัน่พิเศษสาํหรับผูแ้นะนาํลูกคา้รายใหม่ (1 ราย) 
- ควรมีพนกังานท่ีพดูภาษาต่างประเทศไวป้ระจาํบริษทั (1 ราย) 
- ควรอาํนวยใหก้บับริการของบางสถาบนั/ธนาคารเพ่ิมเติม (1 ราย) 
- บริษทัช่ือจาํยาก คา้หาบนเวบ็ไซตไ์ม่เจอ (1ราย) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของ
บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ และระยะเวลางวดการชําระเงิน 
 
4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ  
 
ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 บริษทัมีช่ือเสียงมานาน และมีความน่าเช่ือถือ 2.17 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
1.2 การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอดจดั ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม 

และตรงตามความตอ้งการ 
3.52 3.70 

(มาก) (มาก) 
1.3 มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 3.05 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.4 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามีความ

ยดืหยุน่ 
4.28 4.29 

(มาก) (มาก) 
1.5 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 2.80 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.6 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
4.51 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

3.83 3.83 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) 
 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.51) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงิน
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.29)  และ  ระยะเวลาการ
ผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์
อ่ืนๆ 

2.83 2.60 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่า

ตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความ
เหมาะสม 

2.27 2.30 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

2.3 อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่างวดรายเดือน มีความ
เหมาะสม 

1.97 2.03 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
2.4 มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น 

เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัรา
ดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

3.20 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.57 2.49 

(ปานกลาง) (น้อย) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิด
บญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.20) อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.83) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.27) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
น้อย (ค่าเฉล่ีย 2.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลด
เหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  
เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.04) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กับไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.60) และ อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่า
ตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.30) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อ
รับบริการ 

4.23 4.26 

(มาก) (มาก) 
3.2 มีสาขาหลายสาขา สะดวกต่อการใชบ้ริการ 1.90 1.91 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 3.88 3.83 

(มาก) (มาก) 
3.4 มีหอ้งรับรองลูกคา้ ท่ีโอ่โถง มีความสะดวกสบาย 2.98 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์และทาง   เวบ็ไซด์

ของบริษทั 
1.71 1.75 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
3.6 มีช่องทางในการชาํระเงินหลากหลาย เช่น ชาํระเงินท่ี

เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  ชาํระ
ผา่นบริการ mPAY  ชาํระท่ี Simply Pay Spot  ชาํระท่ี 
Counter Service  เป็นตน้ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.7 ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของ
บริษทัเหมาะสม 

3.68 3.85 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.09 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.26) ระยะเวลาเปิด-
ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

2.25 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.2 มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

มูลนิธิสายธารแห่งความหวงั มูลนิธิสร้างร้อยยิม้ กิจกรรม
ปลูกตน้ไม ้กิจกรรมสานฝันผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง กิจกรรม
แจกผา้ห่ม เป็นตน้ 

1.95 
(นอ้ย) 

1.97 
(นอ้ย) 

4.3 มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละ
ประเภท 

3.92 3.80 

(มาก) (มาก) 
4.4 มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 

ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 
4.45 4.57 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
4.5 มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ 2.14 2.07 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.6 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  

การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ 
4.20 4.28 

(มาก) (มาก) 
4.7 แจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ อยา่ง

ชดัเจน 
3.80 3.74 

(มาก) (มาก) 
4.8 แผน่พบัการบริการวางในตาํแหน่งท่ีสามารถหยบิไดส้ะดวก 3.13 3.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.23 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ี
แสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็น
ต้น  (ค่าเฉล่ีย  4.57) มีการให้สิทธิพิ เศษแก่ลูกค้าเก่า เช่น  การลดอัตราดอกเบ้ีย   การไม่คิค
ค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานสินเช่ือมีความชาํนาญ และ มีความรู้ ความสามารถ
ในส่ิงท่ีใหบ้ริการ 

2.85 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.2 พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา 4.13 4.17 

(มาก) (มาก) 
5.3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี กบัลูกคา้ 3.09 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.4 พนกังานสินเช่ือมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.19 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.5 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 2.15 2.25 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
5.6 พนกังานรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้โดยการแจง้ใหท้ราบ

ถึงรายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้
1.91 1.95 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
5.7 พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี 3.76 3.76 

(มาก) (มาก) 
5.8 พนกังานสามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว 
3.17 3.29 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.9 ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน 4.22 4.23 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.10 พนกังานมีความสามารถในการประเมินราคารถยนต ์ 2.86 2.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.13 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนักงาน
สินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ พนักงานรักษาความลบัของ
ลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้
บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั 3.85 3.87 

(มาก) (มาก) 
6.2 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่

มากไม่นอ้ยจนเกินไป 
4.16 4.30 

(มาก) (มาก) 
6.3 การประเมินวงเงินสินเช่ือ มีความรวดเร็วและเหมาะสมตรง

ความตอ้งการ 
3.10 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความ

ยดืหยุน่ 
4.53 4.41 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
6.5 ระยะเวลาในการยืน่และรอการอนุมติัสินเช่ือ รวดเร็วตรง

ความตอ้งการ 
2.80 2.70 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.6 มีความรวดเร็วในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และค่างวด 3.59 3.78 

(มาก) (มาก) 
6.7 มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอกสถานท่ี 3.23 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.8 มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน 3.86 3.82 

(มาก) (มาก) 
6.9 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 2.17 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.10 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 2.02 2.04 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.33 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความ
ยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.53) หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.41) หลกัฐาน
ท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  มีการ
จดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 สถานท่ีทาํการสะอาด กวา้งขวาง และเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.77 3.58 

(มาก) (มาก) 
7.2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 2.90 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.3 มีท่ีใหน้ัง่รอเพยีงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 4.20 4.20 

(มาก) (มาก) 
7.4 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 4.47 4.46 

(มาก) (มาก) 
7.5 จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับบริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ 3.78 3.82 

(มาก) (มาก) 
7.6 ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่ง

เพียงพอ 
4.46 4.56 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
7.7 ภายในอาคารและบริเวณรับบริการตกแต่งดว้ย สีเยน็ตา ให้

ความรู้สึกท่ีสดช่ืนในการมารับบริการ 
3.07 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.8 ระบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในตวัอาคารมี

อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ อากาศเยน็สบาย ไม่รู้สึกอึดอดั 
3.51 3.57 

(มาก) (มาก) 
7.9 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน 1.98 1.87 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 222 N = 138 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.10 พนกังานของบริษทัแต่งกายสุภาพเหมาะสม และใส่ชุด
ฟอร์มของบริษทั 

2.18 2.29 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
7.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัมีความเหมาะสม 2.09 2.09 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.31 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.47) ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่าง
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความสะอาดของหอ้งนํ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.46) และมี
ท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามลาํดบั 
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4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 บริษทัมีช่ือเสียงมานาน และมีความน่าเช่ือถือ 2.28 2.24 2.13 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
1.2 การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอดจดั ไฟแนนซ์ท่ี

เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ 
3.67 3.59 3.57 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.3 มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ีเหมาะสมและ

หลากหลาย 
3.00 3.11 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.4 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามี

ความยดืหยุน่ 
4.31 4.28 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.5 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่า

งวด 
2.95 2.82 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.6 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ

เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
4.49 4.52 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.7 ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
4.05 3.82 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 3.48 3.47 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.49) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ 
ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ 
ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

2.82 2.80 2.64 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่า

ตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม 

2.33 2.25 2.31 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.3 อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่างวดรายเดือน มี
ความเหมาะสม 

2.26 2.00 1.93 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
2.4 มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน

กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระ
ครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

3.08 3.17 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.62 2.55 2.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการ
ปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.08) อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.82) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.33) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มี
ส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 
24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.17) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.80) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.25) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่    
มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระ
ครบ 24 เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.13) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.64) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.31) ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 
 

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ 

4.31 4.24 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.2 มีสาขาหลายสาขา สะดวกต่อการใชบ้ริการ 1.95 1.95 1.82 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 3.87 3.91 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.4 มีหอ้งรับรองลูกคา้ ท่ีโอ่โถง มีความสะดวกสบาย 3.33 2.91 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์และทาง   

เวบ็ไซดข์องบริษทั 
1.62 1.72 1.78 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
3.6 มีช่องทางในการชาํระเงินหลากหลาย เช่น ชาํระ

เงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคร่ืองรับฝากเงิน
อตัโนมติั  ชาํระผา่นบริการ mPAY  ชาํระท่ี 
Simply Pay Spot  ชาํระท่ี Counter Service  เป็น
ตน้ 

2.90 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.7 ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 
17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม 

3.95 3.72 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.13 3.11 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 



 67 
 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของ
บริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของ
บริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ

หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 
2.23 2.25 2.28 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
4.2 มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสายธารแห่งความหวงั มูลนิธิ
สร้างร้อยยิม้ กิจกรรมปลูกตน้ไม ้กิจกรรมสานฝัน
ผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง กิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็นตน้ 

1.82 
(นอ้ย) 

2.04 
(นอ้ย) 

1.90 
(นอ้ย) 

4.3 มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท 

3.85 3.89 3.87 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

4.46 4.50 4.50 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.5 มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ 2.00 2.11 2.16 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.6 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ 

4.36 4.19 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 แจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภท
ต่างๆ อยา่งชดัเจน 

3.77 3.73 3.84 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.8 แผน่พบัการบริการวางในตาํแหน่งท่ีสามารถหยบิ
ไดส้ะดวก 

3.38 3.15 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 3.24 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ี
แสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ 
เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.50) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอัตราดอกเบ้ีย การไม่คิค
ค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตาม
งานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียด
การใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานสินเช่ือมีความชาํนาญ และ มีความรู้ 
ความสามารถในส่ิงท่ีใหบ้ริการ 

2.62 2.84 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.2 พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการ

ตลอดเวลา 
4.08 4.13 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี กบัลูกคา้ 3.08 2.94 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.4 พนกังานสินเช่ือมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.31 3.06 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.5 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนเพียงพอในการ

ใหบ้ริการ 
2.13 2.24 2.13 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
5.6 พนกังานรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้โดยการ

แจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้
2.00 1.92 1.91 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
5.7 พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี 3.82 3.78 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.8 พนกังานสามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
3.23 3.27 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.9 ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน 4.15 4.22 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.10 พนกังานมีความสามารถในการประเมินราคา
รถยนต ์

2.85 2.80 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.13 3.12 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.08) และ  พนักงานรักษา
ความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้
บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ี
จะให ้บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.18) และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 
3.72) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั 3.92 3.84 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.2 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความ

เหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป 
4.26 4.19 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.3 การประเมินวงเงินสินเช่ือ มีความรวดเร็วและ

เหมาะสมตรงความตอ้งการ 
3.28 3.11 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก 

มีความยดืหยุน่ 
4.38 4.50 4.50 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
6.5 ระยะเวลาในการยืน่และรอการอนุมติัสินเช่ือ 

รวดเร็วตรงความตอ้งการ 
2.82 2.79 2.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.6 มีความรวดเร็วในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และ

ค่างวด 
3.79 3.71 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.7 มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอกสถานท่ี 3.23 3.12 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.8 มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน 3.92 3.79 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.9 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระ

ค่างวด 
1.95 2.18 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.10 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 2.10 2.05 1.97 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.37 3.33 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.38) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  มีการจัดระบบคิวการรับบริการก่อน- หลัง (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 
4.50) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 
4.19) และ  มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 
4.50) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 
4.24) และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 สถานท่ีทาํการสะอาด กวา้งขวาง และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.72 3.71 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 2.74 2.90 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.3 มีท่ีใหน้ัง่รอเพยีงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 4.10 4.22 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.4 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของ

บริษทั 
4.36 4.45 4.51 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
7.5 จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับบริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ 3.87 3.75 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.6 ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการ

มีแสงสวา่งเพยีงพอ 
4.69 4.56 4.36 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
7.7 ภายในอาคารและบริเวณรับบริการตกแต่งดว้ย สี

เยน็ตา ใหค้วามรู้สึกท่ีสดช่ืนในการมารับบริการ 
3.00 3.18 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.8 ระบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในตวั

อาคารมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ อากาศเยน็สบาย ไม่
รู้สึกอึดอดั 

3.54 3.58 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.9 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน 2.10 1.94 1.89 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ  

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 39 N = 187 N = 134 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.10 พนกังานของบริษทัแต่งกายสุภาพเหมาะสม และ

ใส่ชุดฟอร์มของบริษทั 
2.28 2.20 2.24 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
7.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัมีความ

เหมาะสม 
2.13 2.11 2.04 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.33 3.30 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.69) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมี
แสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 
4.45) และ มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกได้แก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของ



 76 
 

บริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.51) ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
4.36) และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามลาํดบั 
4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 บริษทัมีช่ือเสียงมานาน และมีความ
น่าเช่ือถือ 

2.14 2.24 2.19 2.24 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
1.2 การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอดจดั 

ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตาม
ความตอ้งการ 

3.61 3.62 3.57 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ี
เหมาะสมและหลากหลาย 

3.07 3.03 3.17 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.4 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนใน

การทาํสญัญามีความยดืหยุน่ 
4.33 4.29 4.22 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
1.5 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึง

กาํหนดชาํระค่างวด 
2.92 2.69 2.97 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.6 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ 

มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

4.60 4.44 4.48 4.59 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

3.82 3.73 3.90 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.43 3.49 3.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.60) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการ
ทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.44) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามี
ความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.48) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามี
ความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.59) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) และ ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

2.80 2.81 2.70 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 

(ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความ
เหมาะสม 

2.30 
(นอ้ย) 

2.23 
(นอ้ย) 

2.29 
(นอ้ย) 

2.32 
(นอ้ย) 

2.3 อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่า
งวดรายเดือน มีความเหมาะสม 

1.98 1.97 1.99 2.08 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
2.4 มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิด

บญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการ
ปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน 
ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.53 2.51 2.58 2.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 
(ค่าเฉล่ีย 3.03) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.80) 
และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.30) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.04) อตัรา
ดอกเบ้ียมีความเหมาะสม  เ ม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ  (ค่าเฉล่ีย  2.81) และ   อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.23) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.35) อตัรา
ดอกเบ้ียมีความเหมาะสม  เ ม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ  (ค่าเฉล่ีย  2.70) และ   อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.29) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการ
ปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.19) อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 2.62) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.32) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถ
เขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 

4.21 4.22 4.27 4.30 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.2 มีสาขาหลายสาขา สะดวกต่อการใช้

บริการ 
1.94 1.95 1.81 1.89 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 3.83 3.82 3.86 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.4 มีหอ้งรับรองลูกคา้ ท่ีโอ่โถง มีความ

สะดวกสบาย 
2.91 2.96 3.05 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้าง

โทรศพัท ์และทาง   เวบ็ไซดข์อง
บริษทั 

1.71 1.71 1.71 1.80 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.6 มีช่องทางในการชาํระเงิน
หลากหลาย เช่น ชาํระเงินท่ี
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคร่ืองรับ
ฝากเงินอตัโนมติั  ชาํระผา่นบริการ 
mPAY  ชาํระท่ี Simply Pay Spot  
ชาํระท่ี Counter Service  เป็นตน้ 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.7 ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม 

3.57 3.83 3.76 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.05 3.10 3.12 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ ระยะเวลาเปิด-
ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.97) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น 
วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็น
ตน้ 

2.39 2.26 2.17 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น การ
จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสาย
ธารแห่งความหวงั มูลนิธิสร้างร้อย
ยิม้ กิจกรรมปลูกตน้ไม ้กิจกรรม
สานฝันผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง 
กิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็นตน้ 

2.10 
(นอ้ย) 

1.98 
(นอ้ย) 

1.80 
(นอ้ย) 

1.95 
(นอ้ย) 

4.3 มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดง
รายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละ
ประเภท 

3.96 3.90 3.78 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล
สาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊
ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

4.41 4.48 4.50 4.62 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.5 มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํ
บริษทัแก่ลูกคา้ 

2.22 2.06 2.07 2.11 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.6 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น 
การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิค
ค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ 

4.23 4.36 4.14 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 แจกแผน่พบัรายละเอียดของการ
บริการประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน 

3.77 3.70 3.99 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
4.8 แผน่พบัการบริการวางในตาํแหน่งท่ี

สามารถหยบิไดส้ะดวก 
3.21 3.25 3.05 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.29 3.25 3.19 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล
สําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.41) มีการให้สิทธิพิเศษแก่
ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  
มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น 
การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) และ  มีเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น 
การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ  แจกแผ่นพบั
รายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.62) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ี
แสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานสินเช่ือมีความชาํนาญ 
และ มีความรู้ ความสามารถในส่ิง
ท่ีใหบ้ริการ 

2.97 2.79 2.83 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะ
ให ้บริการตลอดเวลา 

4.13 4.05 4.22 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5.3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ี

ดี กบัลูกคา้ 
3.14 2.99 3.01 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.4 พนกังานสินเช่ือมีความรวดเร็วใน

การใหบ้ริการ 
3.14 3.15 3.10 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.5 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนเพียงพอ

ในการใหบ้ริการ 
2.13 2.27 2.22 2.09 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
5.6 พนกังานรักษาผลประโยชน์ของ

ลูกคา้โดยการแจง้ใหท้ราบถึง
รายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้

1.88 1.90 1.97 1.97 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

5.7 พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้
เป็นอยา่งดี 

3.86 3.73 3.76 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 
 
 
 



 88 
 

ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.8 พนกังานสามารถช่วยแกปั้ญหา
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.24 3.15 3.24 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.9 ความตรงต่อเวลาในการบริการ

ของพนกังาน 
4.30 4.21 4.19 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5.10 พนกังานมีความสามารถในการ

ประเมินราคารถยนต ์
2.71 2.76 2.95 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.15 3.10 3.15 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ  
พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ พนักงานรักษา
ความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.22) ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ  พนักงานรักษาความลบั
ของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.22) ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ  พนักงานรักษาความลบั
ของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 มีการจดัระบบคิวการรับบริการ
ก่อน- หลงั 

3.84 3.93 3.83 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6.2 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอ

สินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มาก
ไม่นอ้ยจนเกินไป 

4.29 4.28 4.10 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 การประเมินวงเงินสินเช่ือ มีความ
รวดเร็วและเหมาะสมตรงความ
ตอ้งการ 

3.14 3.05 3.17 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญา
สะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

4.43 4.64 4.33 4.51 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 
6.5 ระยะเวลาในการยืน่และรอการ

อนุมติัสินเช่ือ รวดเร็วตรงความ
ตอ้งการ 

2.76 2.75 2.74 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.6 มีความรวดเร็วในการคาํนวณอตัรา
ดอกเบ้ีย และค่างวด 

3.73 3.63 3.58 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6.7 มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอกสถานท่ี 3.13 3.17 3.17 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.8 มีระบบการใหบ้ริการท่ีได้
มาตรฐาน 

3.87 3.96 3.65 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6.9 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึง

กาํหนดชาํระค่างวด 
2.20 2.16 2.14 2.19 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
6.10 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 2.11 1.98 2.09 1.92 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.35 3.35 3.28 3.29 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญา
สะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.43) หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการขอสินเช่ือ มีความ
เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  มีระบบการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.64) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.33) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ  มีการจัดระบบคิวการรับบริการก่อน- หลัง (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.51) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.15) และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 สถานท่ีทาํการสะอาด กวา้งขวาง 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.70 3.75 3.77 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
7.2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 2.88 2.96 3.01 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.3 มีท่ีใหน้ัง่รอเพยีงพอกบัลูกคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการ 
4.23 4.25 4.09 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
7.4 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไว้

ใหบ้ริการของบริษทั 
4.57 4.42 4.43 4.45 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 
7.5 จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับบริการลูกคา้

อยา่งเพียงพอ 
3.81 3.79 3.80 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
7.6 ภายในตวัอาคารหรือบริเวณ

เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่ง
เพียงพอ 

4.42 4.58 4.49 4.47 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

7.7 ภายในอาคารและบริเวณรับบริการ
ตกแต่งดว้ย สีเยน็ตา ใหค้วามรู้สึกท่ี
สดช่ืนในการมารับบริการ 

2.90 3.24 3.12 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

N = 90 N = 110 N = 86 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.8 ระบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในตวัอาคารมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
อากาศเยน็สบาย ไม่รู้สึกอึดอดั 

3.64 3.63 3.48 3.34 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน 1.97 1.89 1.95 1.95 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
7.10 พนกังานของบริษทัแต่งกายสุภาพ

เหมาะสม และใส่ชุดฟอร์มของบริษทั 
2.17 2.20 2.31 2.23 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
7.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทั

มีความเหมาะสม 
2.23 2.06 2.05 2.00 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.34 3.32 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาด
ของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.57) ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.42) และ  มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามลาํดบั 

 



 95 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.58) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ของบริษัท (ค่าเฉล่ีย 4.42) และ มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.49) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ของบริษัท (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) และ มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 
 

4.4 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 
 
ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 บริษทัมีช่ือเสียงมานาน และมีความน่าเช่ือถือ 2.19 2.20 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
1.2 การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอดจดั ไฟแนนซ์ท่ี

เหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ 
3.66 3.50 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.3 มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ีเหมาะสมและ

หลากหลาย 
3.12 3.08 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.4 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามี

ความยดืหยุน่ 
4.31 4.33 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.5 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่า

งวด 
2.91 2.84 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.6 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ

เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 
4.46 4.46 4.64 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
1.7 ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 
3.80 3.77 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.46 3.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 
500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.46) เง่ือนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.46) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการ
ทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ  ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.64) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามี
ความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

ปัจจัยด้านราคา 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

2.77 2.74 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่า

ตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มี
ความเหมาะสม 

2.25 2.27 2.32 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.3 อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่างวดรายเดือน มี
ความเหมาะสม 

2.02 1.98 2.00 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
2.4 มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน

กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระ
ครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

3.24 3.00 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.57 2.50 2.55 

(ปานกลาง) (น้อย) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 

500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการ
ปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึง
ร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.24) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 



 99 
 

(ค่าเฉล่ีย 2.77) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.25) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.00) อตัรา
ดอกเบ้ียมีความเหมาะสม  เ ม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืน  ๆ  (ค่าเฉล่ีย  2.74) และ   อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.27) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด 
เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 
3.17) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.71) และ  อตัรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.32) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน

การติดต่อรับบริการ 
4.24 4.23 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.2 มีสาขาหลายสาขา สะดวกต่อการใชบ้ริการ 1.90 1.92 1.90 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 3.78 3.83 3.98 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.4 มีหอ้งรับรองลูกคา้ ท่ีโอ่โถง มีความสะดวกสบาย 2.99 3.17 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์และทาง   

เวบ็ไซดข์องบริษทั 
1.72 1.76 1.70 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
3.6 มีช่องทางในการชาํระเงินหลากหลาย เช่น ชาํระ

เงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคร่ืองรับฝากเงิน
อตัโนมติั  ชาํระผา่นบริการ mPAY  ชาํระท่ี 
Simply Pay Spot  ชาํระท่ี Counter Service  เป็น
ตน้ 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.7 ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 
17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม 

3.77 3.80 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.10 3.15 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 
500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ ทาํเลท่ีตั้ งอยู่ในเขตชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ ระยะเวลาเปิด-
ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ ระยะเวลาเปิด-
ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ

หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 
2.24 2.28 2.25 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
4.2 มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสายธารแห่งความหวงั มูลนิธิ
สร้างร้อยยิม้ กิจกรรมปลูกตน้ไม ้กิจกรรมสานฝัน
ผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง กิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็นตน้ 

1.94 
(นอ้ย) 

2.09 
(นอ้ย) 

1.86 
(นอ้ย) 

4.3 มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท 

3.95 3.85 3.81 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

4.57 4.41 4.50 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.5 มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ 2.21 2.03 2.09 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.6 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ 

4.29 4.17 4.22 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 แจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภท
ต่างๆ อยา่งชดัเจน 

3.76 3.72 3.85 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.8 แผน่พบัการบริการวางในตาํแหน่งท่ีสามารถหยบิ
ไดส้ะดวก 

3.20 3.22 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.27 3.22 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 
500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ี
ระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) มีการให้
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.29) และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการให้บริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.41) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น 
การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  มีเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น 
การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  แจกแผ่นพบั
รายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานสินเช่ือมีความชาํนาญ และ มีความรู้ 
ความสามารถในส่ิงท่ีใหบ้ริการ 

2.83 2.92 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.2 พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการ

ตลอดเวลา 
4.13 4.12 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี กบัลูกคา้ 2.99 3.09 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.4 พนกังานสินเช่ือมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.10 3.23 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.5 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนเพียงพอในการ

ใหบ้ริการ 
2.15 2.27 2.16 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
5.6 พนกังานรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้โดยการ

แจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้
1.89 2.05 1.85 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
5.7 พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี 3.68 3.81 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.8 พนกังานสามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.23 3.22 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.9 ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน 4.24 4.30 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.10 พนกังานมีความสามารถในการประเมินราคา

รถยนต ์
2.72 2.81 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.10 3.18 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 

500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.10) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการ
บริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ 
พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.19) ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ  
พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั 3.94 3.81 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.2 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความ

เหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป 
4.26 4.21 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.3 การประเมินวงเงินสินเช่ือ มีความรวดเร็วและ

เหมาะสมตรงความตอ้งการ 
3.16 3.13 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก 

มีความยดืหยุน่ 
4.31 4.59 4.58 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
6.5 ระยะเวลาในการยืน่และรอการอนุมติัสินเช่ือ 

รวดเร็วตรงความตอ้งการ 
2.88 2.54 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.6 มีความรวดเร็วในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และ

ค่างวด 
3.65 3.74 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.7 มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอกสถานท่ี 3.24 3.00 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.8 มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน 3.89 3.84 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.9 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระ
ค่างวด 

2.12 2.15 2.25 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
6.10 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 2.02 1.99 2.06 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.34 3.30 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 

500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอน
การทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.31) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ 
มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  มีการจดัระบบคิวการรับบริการ
ก่อน- หลงั (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.59) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่
มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ มีระบบการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.58) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่
มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั (ค่าเฉล่ีย 
3.81) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 สถานท่ีทาํการสะอาด กวา้งขวาง และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.81 3.55 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 2.82 3.02 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.3 มีท่ีใหน้ัง่รอเพยีงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 4.15 4.21 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.4 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของ

บริษทั 
4.50 4.50 4.39 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
7.5 จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับบริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ 3.69 3.87 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.6 ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการ

มีแสงสวา่งเพยีงพอ 
4.35 4.58 4.57 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
7.7 ภายในอาคารและบริเวณรับบริการตกแต่งดว้ย สี

เยน็ตา ใหค้วามรู้สึกท่ีสดช่ืนในการมารับบริการ 
3.02 3.16 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.8 ระบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในตวั

อาคารมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ อากาศเยน็สบาย ไม่
รู้สึกอึดอดั 

3.49 3.63 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์(ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ตํ่ากว่า 
500,000 
บาท 

500,001 – 
700,000 
บาท 

มากกว่า 
700,000 
บาทขึน้ไป 

N = 127 N = 109 N = 124 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.9 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน 1.83 1.98 2.00 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
7.10 พนกังานของบริษทัแต่งกายสุภาพเหมาะสม และ

ใส่ชุดฟอร์มของบริษทั 
2.24 2.16 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
7.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัมีความ

เหมาะสม 
2.09 2.08 2.09 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.27 3.34 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตํ่ากว่า 

500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.50) ภายในตวัอาคารหรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.35) และ  มีท่ีให้นัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร
หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.58) ความสะอาดของหอ้งนํ้ าท่ีจดัไว้
ให้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.21) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร
หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความสะอาดของหอ้งนํ้ าท่ีจดัไว้
ให้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.39) และ  มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.25) ตามลาํดบั 
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4.5 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามระยะเวลางวดการชําระเงิน 
 
ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด ขึน้
ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 บริษทัมีช่ือเสียงมา
นาน และมีความ
น่าเช่ือถือ 

2.21 2.07 2.27 2.02 2.28 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.2 การอนุมติัวงเงิน
สินเช่ือ และยอดจดั 
ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม 
และตรงตามความ
ตอ้งการ 

3.77 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.91 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

1.3 มีระยะเวลาในการ
ผอ่นชาํระท่ีเหมาะสม
และหลากหลาย 

2.74 3.02 3.02 3.20 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 เง่ือนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการทาํ
สญัญามีความยดืหยุน่ 

4.32 4.36 4.22 4.14 4.34 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์าํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด ขึน้
ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.5 บริษทัมีการแจง้เตือน
ลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนด
ชาํระค่างวด 

2.89 2.98 2.97 2.66 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.6 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์ไดรั้บ มี
ความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.36 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

1.7 ระยะเวลาการผอ่น
ชาํระมีความเหมาะสม 
เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

3.81 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 3.48 3.46 3.45 3.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.57) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการ
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ทาํสัญญามีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.32) และ  ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.60) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) และ  ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.36) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.43) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) และ  การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอดจดั ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความ
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.61) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามี
ความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.34) และ  ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

2.68 2.76 2.79 2.64 2.76 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

2.2 อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่า
ตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มีความ
เหมาะสม 

2.32 
(นอ้ย) 

2.26 
(นอ้ย) 

2.25 
(นอ้ย) 

2.25 
(นอ้ย) 

2.31 
(นอ้ย) 

2.3 อตัราค่าปรับในการผดินดั
ชาํระค่างวดรายเดือน มีความ
เหมาะสม 

2.06 1.97 1.89 1.98 2.08 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.4 มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ี
มีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด 
เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน 
ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 
40 

3.17 3.22 3.11 3.07 3.14 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.56 2.55 2.51 2.48 2.57 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(น้อย) 
(ปาน
กลาง) 
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จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 
(ค่าเฉล่ีย 3.17) อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.68) 
และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.32) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิด
บญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.22) อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.76) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.26) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิด
บญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.11) อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.79) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.25) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.07) อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.64) และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 2.25) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 (ค่าเฉล่ีย 3.14) อตัรา
ดอกเบ้ียมีความเหมาะสม  เ ม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืน  ๆ  (ค่าเฉล่ีย  2.76) และ   อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.31) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ี

สามารถเขา้ถึงง่ายในการ
ติดต่อรับบริการ 

4.38 4.10 4.32 4.14 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 มีสาขาหลายสาขา สะดวก
ต่อการใชบ้ริการ 

2.06 1.95 1.80 2.07 1.83 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก 3.81 3.86 3.96 3.95 3.78 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 มีหอ้งรับรองลูกคา้ ท่ีโอ่โถง 
มีความสะดวกสบาย 

2.87 2.88 3.01 3.14 3.03 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3.5 สามารถติดต่อใชบ้ริการได้
ทางโทรศพัท ์และทาง   เวบ็
ไซดข์องบริษทั 

1.83 1.76 1.77 1.64 1.67 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.6 มีช่องทางในการชาํระเงิน
หลากหลาย เช่น ชาํระเงินท่ี
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ 
เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั  
ชาํระผา่นบริการ mPAY  
ชาํระท่ี Simply Pay Spot  
ชาํระท่ี Counter Service  
เป็นตน้ 

3.23 
(ปาน
กลาง) 

3.09 
(ปาน
กลาง) 

3.26 
(ปาน
กลาง) 

3.25 
(ปาน
กลาง) 

3.23 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.7 ระยะเวลาเปิด-ปิดการ

ใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 
17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม 

3.68 3.84 3.85 3.73 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.12 3.07 3.14 3.13 3.06 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  ระยะเวลาเปิด-
ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.32) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นทางส่ือ

ต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

2.23 2.21 2.30 2.16 2.29 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ 
เช่น การจดักิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น มูลนิธิสายธารแห่ง
ความหวงั มูลนิธิสร้างร้อยยิม้ 
กิจกรรมปลูกตน้ไม ้กิจกรรม
สานฝันผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง 
กิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็นตน้ 

1.96 
(นอ้ย) 

1.90 
(นอ้ย) 

1.90 
(นอ้ย) 

1.93 
(นอ้ย) 

2.05 
(นอ้ย) 

4.3 มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดง
รายละเอียดการใหบ้ริการแต่
ละประเภท 

3.70 3.83 3.89 3.95 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการแจกของท่ีระลึกใน
เทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปี
ใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ 
เป็นตน้ 

4.47 4.33 4.66 4.70 4.39 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 

4.5 มีพนกังานออกไปติดต่อ
แนะนาํบริษทัแก่ลูกคา้ 

2.26 2.00 2.08 2.05 2.17 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.6 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้

เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  
การไม่คิคค่าธรรมเนียม
บางส่วน เป็นตน้ 

4.21 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.7 แจกแผน่พบัรายละเอียดของ
การบริการประเภทต่างๆ 
อยา่งชดัเจน 

3.89 3.86 3.65 3.84 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.8 แผน่พบัการบริการวางใน
ตาํแหน่งท่ีสามารถหยบิได้
สะดวก 

3.26 3.31 3.04 3.20 3.19 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.25 3.21 3.23 3.27 3.24 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล
สําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) มีการให้สิทธิพิเศษแก่
ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  
แจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  แจกแผ่นพบัรายละเอียด
ของการบริการประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.66) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ี
แสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.70) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ี
แสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.39) มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น 
การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  มีเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
(แปล
ผล) 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานสินเช่ือมีความ
ชาํนาญ และ มีความรู้ 
ความสามารถในส่ิงท่ี
ใหบ้ริการ 

2.77 2.83 2.83 2.86 2.97 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

5.2 พนกังานสินเช่ือมีความ
พร้อมท่ีจะให ้บริการ
ตลอดเวลา 

4.28 4.21 4.10 4.00 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานสินเช่ือมีมนุษย์
สมัพนัธ์ท่ีดี กบัลูกคา้ 

3.13 2.72 3.18 2.93 3.05 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

5.4 พนกังานสินเช่ือมีความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการ 

3.11 3.33 3.04 3.07 3.17 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

5.5 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวน
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

2.21 2.19 2.26 1.98 2.20 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
5.6 พนกังานรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้โดย
การแจง้ใหท้ราบถึง
รายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้

2.13 1.79 1.88 1.98 1.92 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
(แปล
ผล) 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.7 พนกังานรักษาความลบัของ
ลูกคา้เป็นอยา่งดี 

4.00 3.64 3.75 3.64 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5.8 พนกังานสามารถช่วย

แกปั้ญหาลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.04 3.31 3.26 3.14 3.24 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

5.9 ความตรงต่อเวลาในการ
บริการของพนกังาน 

4.09 4.33 4.12 4.20 4.31 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
5.10 พนกังานมีความสามารถใน

การประเมินราคารถยนต ์
2.68 2.69 2.74 2.89 2.93 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.14 3.10 3.12 3.07 3.17 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.28) ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ  
พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.33) พนักงาน
สินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  พนกังานรักษาความลบัของ
ลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.12) พนักงาน
สินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ  พนกังานรักษาความลบัของ
ลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.20) พนักงาน
สินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ  พนกังานรักษาความลบัของ
ลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.15) และ  พนักงานรักษา
ความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 มีการจดัระบบคิวการรับ

บริการก่อน- หลงั 
3.89 3.88 3.79 3.84 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6.2 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการ

ขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม 
ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป 

4.19 4.26 4.23 4.30 4.16 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 การประเมินวงเงินสินเช่ือ 
มีความรวดเร็วและ
เหมาะสมตรงความตอ้งการ 

3.19 2.95 3.01 3.23 3.18 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

6.4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํ
สญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

4.49 4.33 4.60 4.57 4.45 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 

6.5 ระยะเวลาในการยืน่และรอ
การอนุมติัสินเช่ือ รวดเร็ว
ตรงความตอ้งการ 

2.64 2.76 2.76 2.93 2.76 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

6.6 มีความรวดเร็วในการ
คาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และ
ค่างวด 

3.60 3.69 3.64 3.45 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.7 มีการใหบ้ริการสินเช่ือนอก

สถานท่ี 
3.04 3.45 3.09 2.82 3.13 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

6.8 มีระบบการใหบ้ริการท่ีได้
มาตรฐาน 

4.04 3.83 3.84 3.77 3.81 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.9 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ 
เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 

2.09 2.12 2.22 2.05 2.24 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

6.10 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น 
เขา้ใจง่าย 

2.00 1.98 2.10 2.05 2.00 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.32 3.33 3.30 3.34 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.60 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญา
สะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.49) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความ
เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ  มีระบบการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความ
ยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.33) หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  มีการจัดระบบคิวการรับบริการก่อน- หลัง (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความ
ยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.60) หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความ
ยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.57) หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  มีการจัดระบบคิวการรับบริการก่อน- หลัง (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 4.45) หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ  มีการจัดระบบคิวการรับบริการก่อน- หลัง (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.1 สถานท่ีทาํการสะอาด 

กวา้งขวาง และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.64 3.60 3.65 3.75 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.2 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั 

3.09 3.10 3.02 2.77 2.88 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.3 มีท่ีใหน้ัง่รอเพยีงพอกบั
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

4.11 4.24 4.22 4.30 4.18 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ี
จดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 

4.60 4.43 4.39 4.27 4.55 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

7.5 จาํนวนหอ้งนํ้ารองรับ
บริการลูกคา้อยา่งเพยีงพอ 

3.72 3.71 3.70 4.05 3.85 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 ภายในตวัอาคารหรือ
บริเวณเคาน์เตอร์รับบริการ
มีแสงสวา่งเพยีงพอ 

4.51 4.47 4.65 4.75 4.29 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 

7.7 ภายในอาคารและบริเวณรับ
บริการตกแต่งดว้ย สีเยน็ตา 
ใหค้วามรู้สึกท่ีสดช่ืนใน
การมารับบริการ 

2.91 3.03 3.24 3.07 3.08 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและ นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามระยะเวลางวดการชาํระเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระยะเวลางวดการชําระเงิน 

12 - 24 
งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 

72 งวด 
ขึน้ไป 

N = 47 N = 58 N = 92 N = 44 N = 119 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.8 ระบบการติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศภายในตวั
อาคารมีอุณหภูมิท่ี
พอเหมาะ อากาศเยน็สบาย 
ไม่รู้สึกอึดอดั 

3.47 3.52 3.51 3.50 3.61 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.9 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน 1.91 1.95 1.87 1.86 2.02 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.10 พนกังานของบริษทัแต่งกาย
สุภาพเหมาะสม และใส่ชุด
ฟอร์มของบริษทั 

2.02 2.31 2.27 2.18 2.24 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.11 ระบบรักษาความปลอดภยั
ของบริษทัมีความเหมาะสม 

2.34 2.16 1.90 2.30 2.03 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.30 3.32 3.31 3.35 3.32 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาด
ของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.60) ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ  มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.65) ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.75) มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.30) และ  ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ี
จดัไวใ้ห้บริการของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.55) ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสง
สว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  มีท่ีให้นั่งรอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
ตามลาํดบั 


