
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาด

ของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ จากผลการศึกษา 
สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31 – 40 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ไดรั้บวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาท เลือกระยะเวลางวดการชาํระเงิน 
คือ 72 งวด สถาบนัการเงินท่ีเคยใช ้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรับทราบเก่ียวกบับริการ
ของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ จากการแนะนาํของคนรู้จกั และ
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความ
ยดืหยุน่ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสม
การตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการ
สร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั 
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โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางทุกปัจจยั โดย
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ี และ ปัจจยัดา้นราคา 
ตามลาํดบั  
  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก คือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์
อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น และ ระยะเวลา
การผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา 

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก 
คือ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อน
ชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ อตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ 
ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น

สถานท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก คือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มี
ท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และ ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม ตามลาํดบั 

 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ 
ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัรา
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ดอกเบ้ีย การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท ตามลาํดบั 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก คือ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน รองลงมาคือ พนกังานสินเช่ือมีความ
พร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความ
ยืดหยุ่น รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป และ มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน-หลงั ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ภายในตวั
อาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของหอ้งนํ้ าท่ี
จดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั และ มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ตามลาํดบั 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการให้บริการของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ต่อ
ส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ บริษทัไม่มี
ช่ือเสียง และไม่มีความน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการผ่อนชาํระให้เลือกน้อย ไม่
เหมาะสม และ บริษทัไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด ตามลาํดบั 

 
ด้านราคา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ อตัราค่าปรับในการ

ผดินดัชาํระค่างวดรายเดือนไม่เหมาะสม รองลงมาคือ อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอน
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รถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) ไม่เหมาะสม และอตัราดอกเบ้ียไม่เหมาะสม 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ ตามลาํดบั 

 
ด้านสถานที่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ บริษทัมีสาขาไม่

เพียงพอทาํใหไ้ม่สะดวกในการติดต่อ รองลงมาคือ การไม่สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์
และทางเวบ็ไซดข์องบริษทัได ้และ หอ้งรับรองลูกคา้คบัแคบ ไม่มีความสะดวกสบาย ตามลาํดบั 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ไม่มี
การทาํการประชาสัมพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรมต่าง ๆ รองลงมาคือ ขาดการโฆษณาผ่านทางส่ือ
ต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ และ ไม่มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทั
แก่ลูกคา้ ตามลาํดบั 

 

ด้านบุคลากร ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ พนกังานสินเช่ือมี
จาํนวนไม่เพียงพอในการให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือไม่มีความชาํนาญ และไม่มี
ความรู้หรือไม่มีความสามารถในส่ิงท่ีให้บริการ และ พนกังานไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ได ้
หรือมีความล่าชา้และผดิพลาด ตามลาํดบั 

 

 ด้านกระบวนการให้บริการ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การ
ไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด รองลงมาคือ ขาดการให้บริการสินเช่ือนอก
สถานท่ี และการประเมินวงเงินสินเช่ือท่ีล่าชา้และไม่เหมาะสม ไม่ตรงตามความตอ้งการ ตามลาํดบั 
 

 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด  
3 ลาํดบัแรก คือ ป้ายช่ือบริษทัท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน รองลงมาคือ ขาดอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และ ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัท่ีไม่เหมาะสม ตามลาํดบั 
 

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  
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  
ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ 
และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
นอ้ย  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณี
ท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัรา
ดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์
อ่ืนๆ และ  อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ 
มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของ
บริษทัเหมาะสม ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น
เขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม และ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก ตามลาํดบั 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การ
ลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ีแสดง
รายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มี
การแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมา
คือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็น
ตน้ และ มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมี
ความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อ
เวลาในการบริการของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการ
ตลอดเวลา และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความ

พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป  และ มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 
ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น รองลงมาคือ หลักฐานท่ีใช้
ประกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป  และ มีการจดัระบบคิวการรับ
บริการก่อน- หลงั  ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของ
หอ้งนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั รองลงมาคือ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมี
แสงสวา่งเพียงพอ และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ รองลงมา
คือ ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ  ตามลาํดบั 

 
4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามอายุ 
 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น และ 
ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงิน
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ 
เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยดืหยุน่ และ ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงิน
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ 
เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามีความยดืหยุน่ และ  ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจ

ต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับปานกลาง  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีส่วนลด
เหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  
เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลด
เหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  
เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
รองลงมาคือ ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  และ  มีท่ี
จอดรถเพียงพอ สะดวก  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่
ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  
และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่
ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  
และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปี

มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การ
ลดอตัราดอกเบ้ีย การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ีแสดง
รายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มี
การแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมา
คือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็น
ตน้ และ มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็น
ตน้ รองลงมาคือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียม
บางส่วน เป็นต้น และ มีเว็บไซต์ของบริษัทท่ีแสดงรายละเอียดการให้บริการแต่ละประเภท 
ตามลาํดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปีมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน รองลงมาคือ พนกังาน
สินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอย่างดี 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อ
เวลาในการบริการของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการ
ตลอดเวลา และ พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรง
ต่อเวลาในการบริการของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการ
ตลอดเวลา และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ปี

มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก 
มีความยดืหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป และ มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ี
ใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ มีการจดัระบบคิวการรับ
บริการก่อน- หลงั ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ี
ใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป  และ  มีระบบการใหบ้ริการ
ท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุ  21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกได้แก่ 
ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของ
หอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั  และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่าง
เพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั  และ  มีท่ีให้นั่งรอ
เพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั รองลงมาคือ 
ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ  และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบั
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

 
4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่
เกิน 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํ
สัญญามีความยืดหยุ่น  และ  ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  
ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  
ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  ระยะเวลาการ
ผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 

20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 
รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงั
ผ่อนชําระครบ 24  เดือน ลดอัตราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 

20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการ
ใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ 
ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  และ  มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ 
มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ี
จอดรถเพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม  ตามลาํดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ี
ระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้  และ  มี
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊
ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  
การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นต้น  และ  มีเว็บไซต์ของบริษัทท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊
ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  
การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  แจกแผ่นพบัรายละเอียดของการบริการประเภท
ต่างๆอยา่งชดัเจน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตาม
งานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการให้บริการ
แต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 

20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน 
รองลงมาคือ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา และ  พนกังานรักษาความลบั
ของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมี
ความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา และ  พนักงานรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี  
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา รองลงมาคือ ความตรง
ต่อเวลาในการบริการของพนกังาน  และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา รองลงมาคือ ความตรงต่อ
เวลาในการบริการของพนกังาน และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอน
การทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยืดหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ 
มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป  และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยืดหยุน่ 
รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ  
มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยืดหยุน่ 
รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ  
มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น 
รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ  
มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั รองลงมา
คือ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ  และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอ
กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของหอ้งนํ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั  และ  
มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั และ 
มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมี
แสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั และ  มีท่ีให้
นัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 
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4.4 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต ์ตํ่ากว่า 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ท่ีไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  ระยะเวลาการผ่อนชาํระมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับ มีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความ
ยืดหยุ่น  และ  ระยะเวลาการผ่อนชําระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ  
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น  และ  
ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ตํ่า

กวา่ 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 
รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิด
บญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่า
โอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการ
ปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่า
โอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

ตํ่ากว่า 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถ
เขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  และ  ระยะเวลาเปิด-ปิด
การใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  และระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการตั้งแต่ 8.30 – 17.00 
น. ของบริษทัเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 
รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก  และระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการตั้งแต่ 8.30 – 17.00 
น. ของบริษทัเหมาะสม  ตามลาํดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต ์ตํ่ากว่า 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจก
ของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการ
ใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้  และ  
มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การ
ลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  มีเว็บไซต์ของบริษทัท่ีแสดง
รายละเอียดการใหบ้ริการแต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การ
ลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  แจกแผน่พบัรายละเอียดของการ
บริการประเภทต่างๆอยา่งชดัเจน  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

ตํ่ากว่า 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของ
พนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา  และ  พนักงาน
รักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน รองลงมาคือ พนกังาน
สินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา  และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  
ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา รองลงมา
คือ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน  และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่ง
ดี  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือ

เช่าซ้ือรถยนต ์ตํ่ากวา่ 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ 
ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอ
สินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป  และ  มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- 
หลงั  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยืดหยุ่น รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป  และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยืดหยุ่น รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป  และ  มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ตํ่ากว่า 500,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของ
บริษทั รองลงมาคือ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ และ  มีท่ี
ใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์500,001 – 700,000 บาทมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของ
บริษทั  และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกวา่ 700,000 บาทข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดับแรกได้แก่ ภายในตัวอาคาร หรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของ
บริษทั  และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

 
4.5 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
โตโยต้า ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั จังหวดัเชียงใหม่ จําแนกตามระยะเวลางวดการชําระเงิน 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระ
เงิน 12 - 24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํ
สญัญามีความยดืหยุน่ และ  ระยะเวลาการผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์
อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น และ  ระยะเวลาการ
ผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น และ  ระยะเวลาการ
ผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยดืหยุน่ และ  การอนุมติัวงเงิน
สินเช่ือ และยอดจดั ไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์
อ่ืนๆ รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสัญญามีความยืดหยุ่น และ  ระยะเวลา
การผอ่นชาํระมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 

24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
กาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 
รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มี
ความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่น
ชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ 
ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่น
ชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ 
ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มี
ส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 
24  เดือน ลดอัตราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ 
ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชี
หลงัผ่อนชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ และ  อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ (ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) มีความเหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

12 - 24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายใน
การติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ 
ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  
ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทัเหมาะสม  
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ รองลงมาคือ 
มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และ  ระยะเวลาเปิด-ปิดการใหบ้ริการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. ของบริษทั
เหมาะสม  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวด

การชาํระเงิน 12 - 24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ี
ระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  
แจกแผน่พบัรายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆอยา่งชดัเจน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตาม
งานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  แจกแผ่นพบัรายละเอียดของการบริการประเภทต่างๆ
อยา่งชดัเจน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตาม
งานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการให้บริการ
แต่ละประเภท  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตาม
งานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  การ
ไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นตน้ และ  มีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดการให้บริการ
แต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊
ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การลดอตัราดอกเบ้ีย  
การไม่คิคค่าธรรมเนียมบางส่วน เป็นต้น และ  มีเว็บไซต์ของบริษัทท่ีแสดงรายละเอียดการ
ใหบ้ริการแต่ละประเภท  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 

12 - 24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานสินเช่ือมีความพร้อมท่ีจะให้ บริการ
ตลอดเวลา รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน และ  พนกังานรักษาความลบั
ของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน รองลงมาคือ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อม
ท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน รองลงมาคือ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อม
ท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน รองลงมาคือ พนกังานสินเช่ือมีความพร้อม
ท่ีจะให ้บริการตลอดเวลา และ  พนกังานรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี  ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานสินเช่ือมี
ความพร้อมท่ีจะให้ บริการตลอดเวลา และ  พนักงานรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี  
ตามลาํดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวด

การชาํระเงิน 12 - 24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอน
การทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยืดหยุน่ รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ 
มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ  มีระบบการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ รองลงมา
คือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และ  มีการ
จดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ รองลงมา
คือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ  มีระบบ
การใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ รองลงมา
คือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และ  มีการ
จดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยืดหยุน่ 
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รองลงมาคือ หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มีความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป และ  
มีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั  ตามลาํดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 12 - 24 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั รองลงมา
คือ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ และ  มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอ
กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 36 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมี
แสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั และ  มีท่ีให้
นัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 48 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมี
แสงสว่างเพียงพอ รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั และ  มีท่ีให้
นัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 60 งวดมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมี
แสงสวา่งเพียงพอ รองลงมาคือ มีท่ีใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และ  ความสะอาดของ
หอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลางวดการชาํระเงิน 72 งวด ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของ
บริษทั รองลงมาคือ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ และ  มีท่ี
ใหน้ัง่รอเพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  ตามลาํดบั 
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5.2 อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั   

โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทาง 
การตลาด (Services Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ2552) อนัประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร 
(People) กระบวนการให้บริการ (Process) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
กวิน พรเลิศ (2546) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเช่า
ซ้ือของบริษทัอินเตอร์ ลิสซ่ิง จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิ
ยะนาถ สุวิทยศ์กัดานนท ์(2549) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งลิสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ แต่ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กนกวรรณ ปรีชาชาญ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการ
ดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นบุคคล  

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีได้รับท่ีมีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กวิน พรเลิศ (2546) 
ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การอนุมติัจาํนวน
เงินให้กู ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะนาถ สุวิทยศ์กัดานนท ์(2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจยั
ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ประเภทสินเช่ือท่ีให้บริการท่ีมี
ความหลากหลาย และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกวรรณ ปรีชาชาญ (2550) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ประเภทสินเช่ือเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์มีความหลากหลาย  



 162

 ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ การมีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ กวิน พรเลิศ (2546) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจสูงสุดคือการลดดอกเบ้ียใหห้ากปิดบญัชีก่อนกาํหนด แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ปิยะนาถ สุวิทยศ์กัดานนท์ (2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดคือ อตัราดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียม และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกวรรณ 
ปรีชาชาญ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต ํ่า 
 
 ปัจจัยด้านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายในการติดต่อรับ
บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กวิน พรเลิศ (2546) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ บริษทัใกลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์ (2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ จาํนวนสาขาท่ีมีมาก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
กนกวรรณ ปรีชาชาญ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดคือ ธนาคารมีจาํนวนสาขามาก สะดวกต่อการใชบ้ริการ 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ การแจกของท่ีระลึกในเทศกาล
สําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ   
กวิน พรเลิศ (2546) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดคือ ภาพลกัษณ์ของบริษทัและการประชาสัมพนัธ์ถึงรูปแบบการให้บริการของบริษทั 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะนาถ สุวิทยศ์กัดานนท ์(2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
วิทยุ หนังสือพิมพ ์แผ่นประกาศ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกวรรณ ปรีชาชาญ 
(2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด
คือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ 
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 ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ความตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ กวิน พรเลิศ (2546) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจสูงสุดคือ การบริการดว้ยนํ้ าใจและความเอ้ือเฟ้ือ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะ
นาถ สุวิทยศ์กัดานนท์ (2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดคือ การท่ีพนกังานมีความสุภาพ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กนกวรรณ ปรีชาชาญ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจสูงสุดคือ พนกังานท่ีสุภาพ มนุษยสมัพนัธ์ดี 
  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาท่ี
สะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กวิน พรเลิศ (2546) ซ่ึง
พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การ
รักษาผลประโยชน์และความลบัของลูกคา้ โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะนาถ สุวิทย์
ศกัดานนท ์(2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดคือ  การอนุมัติเงินกู้ท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กนกวรรณ ปรีชาชาญ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การรักษาความลบัของลูกคา้ 

  
 ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อย
ดา้นการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุดคือ คือ ภายในตัวอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กวิน พรเลิศ (2546) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การมีท่ีนัง่พกัคอยระหว่างการ
ใชบ้ริการ  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะนาถ สุวิทยศ์กัดานนท ์(2549) ปัจจยัยอ่ยดา้นการ
สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกวรรณ ปรีชา
ชาญ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีประสิทธิภาพและความ
ทนัสมยั 
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5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาด

ของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 
5.3.1 ข้อค้นพบด้านข้อมูลทัว่ไป 
 
จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสม

การตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 360 ราย ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 84 มีอายอุยูร่ะหว่าง 31 – 50 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 53.35 และ ร้อยละ 80 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 40,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ถึงร้อยละ 85.3 ขอวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์มากกว่า 300,000 บาทข้ึนไป และมากกว่าร้อย
ละ 86 มีระยะเวลางวดการชาํระเงิน ตั้งแต่ 36 งวด ข้ึนไป โดยสถาบนัการเงินท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เคยใช้มากท่ีสุด  คือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) หรือคิดเป็นร้อยละ  51.4 และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบเก่ียวกบับริการของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการแนะนาํของคนรู้จกั ร้อยละ 40.6 และมีสาเหตุในการเลือกใชบ้ริการ คือ 
เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํสญัญามีความยดืหยุน่ ร้อยละ 35.8 

 
5.3.2 ข้อค้นพบความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญั 
 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา 
ให้บริการนอ้ยท่ีสุด โดยสามารถสรุป 10 ลาํดบัระดบัความพึงพอใจและปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั    
เป็นดงัตารางท่ี 5.1 – 5.7 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับ
ที ่

รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืนๆ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.52 มากท่ีสุด 

2 มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั 
เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ 
เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.50 มาก 

3 ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ 

ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

4.50 มาก 

4 ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสญัญาสะดวก ไม่
ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.49 มาก 

5 ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการของบริษทั 

ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

4.46 มาก 

6 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการทาํ
สญัญามีความยดืหยุน่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.28 มาก 

7 ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึง
ง่ายในการติดต่อรับบริการ 

ดา้นสถานท่ี 4.24 มาก 

8 มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การ
ลดอตัราดอกเบ้ีย  การไม่คิคค่าธรรมเนียม
บางส่วน เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.23 มาก 

9 ความตรงต่อเวลาในการบริการของ
พนกังาน 

ดา้นบุคลากร 4.22 มาก 

10 หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอสินเช่ือ มี
ความเหมาะสม ไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.21 มาก 



 166

 จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปี
ใหม่ ออกบู๊ทตามงานต่างๆ เป็นตน้ และ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่าง
เพียงพอ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ลาํดบัค่าเฉล่ียตํ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับ
ที ่

รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้างโทรศพัท ์
และทางเวบ็ไซดข์องบริษทั 

ดา้นสถานท่ี 1.73 นอ้ย 

2 มีสาขาหลายสาขา สะดวกต่อการใช้
บริการ 

ดา้นสถานท่ี 1.90 นอ้ย 

3 พนกังานรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้
โดยการแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีพึง
รักษาไว ้

ดา้นบุคลากร 1.93 นอ้ย 

4 ป้ายช่ือบริษทัเห็นไดช้ดัเจน ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

1.94 นอ้ย 

5 มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสายธารแห่ง
ความหวงั มูลนิธิสร้างร้อยยิม้ กิจกรรม
ปลูกตน้ไม ้กิจกรรมสานฝันผูป่้วยเดก็
โรคมะเร็ง กิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

1.96 นอ้ย 

6 อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่างวด
รายเดือน มีความเหมาะสม 

ดา้นราคา 2.00 นอ้ย 

7 การใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

2.03 นอ้ย 

8 ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัมี
ความเหมาะสม 

ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

2.09 นอ้ย 

9 มีพนกังานออกไปติดต่อแนะนาํบริษทัแก่
ลูกคา้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

2.11 นอ้ย 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ลาํดบัค่าเฉล่ียตํ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (ต่อ) 
 

ลาํดับ
ที ่

รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

10 บริษทัมีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึง
กาํหนดชาํระค่างวด 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

2.17 นอ้ย 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม

การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยสุด 3 ลาํดับแรก คือ สามารถติดต่อใช้บริการได้ทาง
โทรศพัท์ และทางเวบ็ไซด์ของบริษทั มีสาขาหลายสาขา สะดวกต่อการใชบ้ริการ และพนักงาน
รักษาผลประโยชน์ของลูกคา้โดยการแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีพึงรักษาไว ้ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ลาํดบัร้อยละของปัญหามาก ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อ
ส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ร้อยละ 

1 บริษทัไม่มีช่ือเสียง และไม่มีความ
น่าเช่ือถือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 20.83 

2 อตัราค่าปรับในการผดินดัชาํระค่า
งวดรายเดือน ไม่เหมาะสม 

ดา้นราคา 20.83 

3 ไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึง
กาํหนดชาํระค่างวด 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  20.83 

4 บริษทัมีสาขาไม่เพียงพอทาํใหไ้ม่
สะดวกในการติดต่อ 

ดา้นสถานท่ี 20.56 

5 ไม่มีการทาํการประชาสมัพนัธ์ เช่น 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 20.28 

6 ป้ายช่ือบริษทัท่ีไม่สามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

19.44 

7 พนกังานสินเช่ือมีจาํนวนไม่เพียงพอ
ในการใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร 16.94 

8 ไม่สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท้าง
โทรศพัท ์และทางเวบ็ไซดข์องบริษทั
ได ้

ดา้นสถานท่ี 16.67 

9 มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระใหเ้ลือก
นอ้ย ไม่เหมาะสม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 16.39 

10 ขาดการใหบ้ริการสินเช่ือนอก
สถานท่ี 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  16.11 

 
 
 



 170

 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ปัญหาปัจจยัยอ่ยต่อส่วนประสมการตลาด ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
พบมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ บริษทัไม่มีช่ือเสียง และไม่มีความน่าเช่ือถือ อตัราค่าปรับในการผิด
นัดชาํระค่างวดรายเดือน ไม่เหมาะสม และไม่มีการแจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึงกาํหนดชาํระค่างวด 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

เพศ 
ชาย หญงิ 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ 
มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ

กบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ 
มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบ

กบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 
(4.51: มากท่ีสุด) (4.53: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการ
ปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระ

ครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึง
ร้อยละ 40 

มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการ
ปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระ

ครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึง
ร้อยละ 40 

(3.20: ปานกลาง) (3.04: ปานกลาง) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ี

สามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับ
บริการ 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับ

บริการ 
(4.23: มาก) (4.26: มาก) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาล
สาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออก     

บูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาล
สาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออก     

บูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 
(4.45: มาก) (4.57: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร  

ความตรงต่อเวลาในการบริการ 
ของพนกังาน 

ความตรงต่อเวลาในการบริการ
ของพนกังาน 

(4.22: มาก) (4.23: มาก) 
ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ระเบียบ ขั้นตอนการทาํ สญัญา
สะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

ระเบียบ ขั้นตอนการทาํ สญัญา
สะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

(4.53: มากท่ีสุด) (4.41: มาก) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

เพศ 
ชาย หญงิ 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ี
จดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 

ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์
รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ 

(4.47: มาก) (4.56: มากท่ีสุด) 
 

จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มี
ความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทาํเลท่ีตั้ งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับ
บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาล
ปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความตรงต่อเวลาในการบริการ ของพนกังาน 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํ สัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะอาดของหอ้งนํ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ
ของบริษทั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและ
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นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ 

 
ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ

เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ

เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความ

เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

(4.49: มาก) (4.52: มากท่ีสุด) (4.53: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  มีส่วนลดเหมาะสมใน

กรณีท่ีมีการปิดบญัชี
ก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงั
ผอ่นชาํระครบ 24  

เดือน ลดอตัราดอกเบ้ีย
ถึงร้อยละ 40 

มีส่วนลดเหมาะสมใน
กรณีท่ีมีการปิดบญัชี
ก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงั
ผอ่นชาํระครบ 24  

เดือน ลดอตัราดอกเบ้ีย
ถึงร้อยละ 40 

มีส่วนลดเหมาะสมใน
กรณีท่ีมีการปิดบญัชี
ก่อนกาํหนด เช่น เม่ือ
ตอ้งการปิดบญัชีหลงั
ผอ่นชาํระครบ 24  

เดือน ลดอตัราดอกเบ้ีย
ถึงร้อยละ 40 

(3.08: ปานกลาง) (3.17: ปานกลาง) (3.13: ปานกลาง) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขต

ชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึง
ง่ายในการติดต่อรับ

บริการ 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึง
ง่ายในการติดต่อรับ

บริการ 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึง
ง่ายในการติดต่อรับ

บริการ 
(4.31: มาก) (4.24: มาก) (4.23: มาก) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

มีการแจกของท่ีระลึก
ใน เทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออก    
บูท๊ตามงานต่างๆ เป็น

ตน้ 
(4.46: มาก) 

มีการแจกของท่ีระลึก
ใน เทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออก    
บูท๊ตามงานต่างๆ เป็น

ตน้ 
(4.5: มากท่ีสุด) 

มีการแจกของท่ีระลึก
ใน เทศกาลสาํคญั เช่น 
เทศกาลปีใหม่ ออก    
บูท๊ตามงานต่างๆ เป็น

ตน้ 
(4.5: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร  

ความตรงต่อเวลาใน
การบริการของ

พนกังาน 

ความตรงต่อเวลาใน
การบริการของ

พนกังาน 

ความตรงต่อเวลาใน
การบริการของ

พนกังาน 
(4.15: มาก) (4.22: มาก) (4.25: มาก) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ระเบียบ ขั้นตอนการ
ทาํ สญัญาสะดวก ไม่
ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

ระเบียบ ขั้นตอนการ
ทาํ สญัญาสะดวก ไม่
ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

ระเบียบ ขั้นตอนการ
ทาํ สญัญาสะดวก ไม่
ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

(4.38: มาก) (4.50: มากท่ีสุด) (4.50: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นการ
สร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

ภายในตวัอาคาร หรือ
บริเวณเคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสงสวา่ง

เพียงพอ 

ภายในตวัอาคาร หรือ
บริเวณเคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสงสวา่ง

เพียงพอ 

ความสะอาดของ
หอ้งนํ้าท่ีจดัไว้

ใหบ้ริการของบริษทั 

(4.69: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) (4.51: มากท่ีสุด) 
 

จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ วงเงินสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บ มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชี
ก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึง
ง่ายในการติดต่อรับบริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการแจกของท่ีระลึกใน 
เทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความตรงต่อเวลาในการบริการ ของ
พนกังาน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํ 
สญัญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ภายในตวัอาคาร 
หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสว่างเพียงพอ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึน
ไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด คือ ความสะอาดของหอ้งนํ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการของบริษทั 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 20,000 

บาท 
20,001 - 30,000 

บาท 
30,001 – 40,000 

บาท 
40,000 บาทขึน้

ไป 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

วงเงินสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตท่ี์
ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

วงเงินสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตท่ี์
ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

วงเงินสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตท่ี์
ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

วงเงินสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตท่ี์
ไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
ไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

(4.60: มากท่ีสุด) (4.44: มาก) (4.48: มาก) (4.59: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  มีส่วนลด

เหมาะสมใน
กรณีท่ีมีการปิด
บญัชีก่อน
กาํหนด 

มีส่วนลด
เหมาะสมใน
กรณีท่ีมีการปิด
บญัชีก่อน
กาํหนด 

มีส่วนลด
เหมาะสมใน
กรณีท่ีมีการปิด
บญัชีก่อน
กาํหนด 

มีส่วนลด
เหมาะสมใน
กรณีท่ีมีการปิด
บญัชีก่อน
กาํหนด 

(3.03: ปานกลาง) (3.04: ปานกลาง) (3.35: ปานกลาง) (3.19: ปานกลาง) 
ปัจจยัดา้น
สถานท่ี 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น
เขตชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึง
ง่ายในการ

ติดต่อรับบริการ 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น
เขตชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึง
ง่ายในการ

ติดต่อรับบริการ 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น
เขตชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึง
ง่ายในการ

ติดต่อรับบริการ 

ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น
เขตชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึง
ง่ายในการ

ติดต่อรับบริการ 
(4.21: มาก) (4.22: มาก) (4.27: มาก) (4.21: มาก) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 20,000 

บาท 
20,001 - 30,000 

บาท 
30,001 – 40,000 

บาท 
40,000 บาทขึน้

ไป 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด  

มีการแจกของท่ี
ระลึกใน 

เทศกาลสาํคญั 

มีการแจกของท่ี
ระลึกใน 

เทศกาลสาํคญั 

มีการแจกของท่ี
ระลึกใน 

เทศกาลสาํคญั 

มีการแจกของท่ี
ระลึกใน 

เทศกาลสาํคญั 
(4.41: มาก) (4.48: มาก) (4.50: มากท่ีสุด) (4.62: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
บุคลากร  

ความตรงต่อ
เวลาในการ
บริการของ
พนกังาน 

ความตรงต่อ
เวลาในการ
บริการของ
พนกังาน 

พนกังานสินเช่ือ
มีความพร้อมท่ี
จะให ้บริการ
ตลอดเวลา 

พนกังานสินเช่ือ
มีความพร้อมท่ี
จะให ้บริการ
ตลอดเวลา 

(4.30: มาก) (4.21: มาก) (4.22: มาก) (4.22: มาก) 
ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ระเบียบ 
ขั้นตอนการทาํ 
สญัญาสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

ระเบียบ 
ขั้นตอนการทาํ 
สญัญาสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

ระเบียบ 
ขั้นตอนการทาํ 
สญัญาสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

ระเบียบ 
ขั้นตอนการทาํ 
สญัญาสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

(4.43: มาก) (4.64: มากท่ีสุด) (4.33: มาก) (4.51: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นการ
สร้างและ
นาํเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ความสะอาด
ของหอ้งนํ้าท่ีจดั
ไวใ้หบ้ริการ
ของบริษทั 

ภายในตวัอาคาร 
หรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสง
สวา่งเพียงพอ 

ภายในตวัอาคาร 
หรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสง
สวา่งเพียงพอ 

ภายในตวัอาคาร 
หรือบริเวณ
เคาน์เตอร์รับ
บริการมีแสง
สวา่งเพียงพอ 

(4.57: มากท่ีสุด) (4.58: มากท่ีสุด) (4.49: มาก) (4.47: มาก) 
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จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีไดรั้บ มีความ
เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืน ๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ มีส่วนลดเหมาะสมในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อนกาํหนด เช่น เม่ือตอ้งการ
ปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบ 24  เดือน ลดอตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับบริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาล
ปีใหม่ ออกบูท๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความตรงต่อเวลาในการบริการ ของพนกังาน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ระเบียบ ขั้นตอนการทาํ สัญญาสะดวก ไม่ยุง่ยาก มี
ความยดืหยุน่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ย่อยดา้นการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความ
สะอาดของห้องนํ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการของบริษทั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ภายในตวัอาคาร หรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการมีแสงสวา่งเพียงพอ 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาด

ของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อใช้ในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจ และปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาด ของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ และสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ ดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ไดรั้บท่ีมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟแนนซ์อ่ืนๆ 
ทางบริษทัจึงควรทาํการสํารวจวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์จากบริษทัและสถาบนัการเงินต่างๆ 
อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินและธนาคารต่าง ๆ ท่ีต่างให้ความสําคญัและหันมา
แข่งขนัในธุรกิจลีสซ่ิงรถยนต์เพิ่มมากข้ึน รวมถึงธุรกิจผลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจาํนวนมากจาก
ต่างประเทศ และมีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่า ซ่ึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดท่ีเนน้ดา้นราคาเพื่อเพิ่ม
ปริมาณยอดขายรถเป็นหลกั  

ทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ควรวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการกบัวงเงินท่ียื่นกู ้เพื่อปรับอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาในการผ่อนชาํระให้
สอดคลอ้งกนั โดยการแบ่ง Segment และเลือกกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเป้าหมายท่ีชดัเจน และมีศกัยภาพใน
ชาํระสินเช่ือ เช่น กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ และกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาประเมินการกาํหนดวงเงินกูย้ืม และนาํเสนอ
แพก็เกจการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ และยอดจดัไฟแนนซ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและรายไดข้อง
ผูใ้ชบ้ริการ เช่น สําหรับกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท อาจนาํเสนอแคมเปญ
สินเช่ือท่ีมีค่างวดตํ่ากวา่การเช่าซ้ือทัว่ไป และมีระยะเวลาผอ่นสูงสุดนาน 84 เดือน หรือ  7  ปี (ผอ่น
เร่ิมตน้ ท่ี 4,953 บาท) สาํหรับกลุ่มเจา้ของธุรกิจ อาจแนะนาํแคมเปญ "เงินหมุน 0% งวดแรก" เพ่ือ
กระตุน้ยอดสินเช่ือในกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ท่ีตอ้งการใชสิ้นเช่ือไปหมุนเวียนและ
เสริมสภาพคล่องใหธุ้รกิจ เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีอาจมีขอ้จาํกดัทางดา้นรายได ้ทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
จาํกดั ควรนาํเสนอโอกาสและ “ขอเสนอท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด” ใหก้บักลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี โดย
พิจารณาการร่วมมือกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อนาํเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถตัดสินใจได้ง่ายข้ึน มีการดาํเนินอนุมัติสินเช่ือได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีการผ่อนปรน
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กฎเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือ เช่น ยกเวน้การเรียกผูค้ ํ้าประกนั หรือ การเสนอแคมเปญท่ีมีค่าเงิน
ดาวน์น้อยเร่ิมตน้ท่ีเพียง 15% และ แคมเปญท่ีประหยดัดอกเบ้ียเช่าซ้ือทัว่ไป โดยลูกคา้ไม่ตอ้ง
รับภาระในส่วนท่ีไม่ไดใ้ช ้ไปจนถึงการเตรียมออกแคมเปญเพ่ือท่ีจะดึงลูกคา้กลุ่ม “รถคนัแรก” 
ตามนโยบายรัฐ เป็นตน้    

นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นความน่าเช่ือถือใน
ช่ือเสียงของบริษทั เพียงในระดบันอ้ย การเร่งพฒันาช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทัจึงถือเป็น
ภารกิจท่ีสาํคญั ซ่ึงนอกจากการรักษาและพฒันามาตรฐานในการให้บริการให้เกิดความน่าเช่ือถือ 
ความแม่นยาํ และทนัสมยัแลว้ บริษทัยงัตอ้งมุ่งเนน้คุณภาพการบริการลูกคา้เป็นหลกั ทั้งในส่วน
ของดีลเลอร์และลูกคา้ผูซ้ื้อรถ ควบคู่ไปกบัการนาํเสนอจุดเด่นดา้นการบริการเสริมอ่ืนๆ ท่ีช่วย
เสริมสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของการเป็นผูน้าํในการให้บริการ เช่น บริการพิเศษ 24 ชัว่โมง
ของโตโยตา้ (Toyota 24 HRs. Roadside Service Plus) ท่ีบริการดูแลรถยนตข์องลูกคา้ ไม่เฉพาะแต่
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัรถยนตเ์ม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินบนทอ้งถนนเท่านั้น แต่ดูแลครอบคลุมไปถึงเร่ืองรอบตวัท่ี
เป็นประโยชน์และอาํนวยสะดวกสบายให้กบัลูกคา้ เช่น การให้คาํแนะนาํเพื่อการเตรียมตวัก่อน
เดินทางท่องเท่ียวการจดับริการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเม่ือเกิดอุบติัเหตุ หรือจดัพาหนะฉุกเฉินเพื่อนาํส่งท่ี
พกัอาศยั เป็นตน้ เพื่อความสะดวกสําหรับลูกคา้ เป็นตน้ นอกจากนั้น เพื่อใช้ช่ือเสียงอนัเป็นท่ี
ยอมรับของบริษทัโตโยตา้ในการสร้างเสริมความน่าเช่ือถือให้กบับริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

อยา่งไรก็ตามทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดัควรจดัเจา้หนา้ท่ีมาประจาํท่ี
โชวรู์มของโตโยตา้แต่ละแห่ง เพื่อดูแลให้คาํปรึกษา และดาํเนินการเร่ืองขอสินเช่ือให้แก่ลูกคา้ได้
ในทนัที พร้อมให้ขอ้เสนอพิเศษร่วมกนั ทั้งในดา้นของดอกเบ้ีย เงินดาวน์ รวมถึงระยะเวลาผ่อน
ชาํระท่ียดืหยุน่ไดต้ามเง่ือนไขทางการเงินของลูกคา้ นอกจากนั้น ยงัครอบคลุมถึงบริการสินเช่ือเพื่อ
ผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตใ์หท้างผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตข์องโตโยตา้ดว้ย 
 

ปัจจัยด้านราคา  
เร่ืองการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลางวดในการชาํระเงิน ทางบริษทั โตโยตา้ ลี

สซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ควรพิจารณาปัจจยัและความตอ้งการพ้ืนฐานของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึง
งบประมาณรายได้ของผูใ้ช้บริการแต่ละรายอย่างสมเหตุสมผล ดังเช่นจากการศึกษาท่ีพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ไดรั้บวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
500,001 – 700,000 บาท และเลือกระยะเวลางวดในการชาํระเงินสูงสุดถึง 72 งวด โดยปัจจยัยอ่ย
ดา้นราคาท่ีผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การมีส่วนลดในกรณีท่ีมีการปิดบญัชีก่อน
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กาํหนด เช่น เดิมเม่ือผูใ้ชบ้ริการตอ้งการปิดบญัชีหลงัผ่อนชาํระครบ 24 เดือน ทางบริษทัไดล้ด
อตัราดอกเบ้ียถึงร้อยละ 40 แต่อาจพิจารณาใหส่้วนลดดอกเบ้ียลงไปถึงร้อยละ 50 หากผูใ้ชบ้ริการ
สามารถปิดบญัชีหลงัผอ่นชาํระครบไดใ้นระยะเวลา 12 เดือน เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีขอ้จาํกดัเร่ืองระยะเวลาในการปิดบญัชีผอ่นชาํระไดจ้ริงๆ ทางบริษทั 
โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ควรขยายเวลาในการชาํระให้มากข้ึน ในขณะท่ีลดอตัรา
ดอกเบ้ียโดยรวมใหน้อ้ยลงตามเง่ือนไขและความเหมาะสม ใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
อตัราดอกเบ้ียของบริษทัสินเช่ืออ่ืนๆ นอกจากนั้น ทางบริษทัควรกาํหนดอตัราดอกเบ้ียให้มีความ
หลากหลาย และกาํหนดอตัราท่ีจูงใจให้เหมาะสมกับสินเช่ือแต่ละประเภทให้มากท่ีสุด อตัรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ เช่น ค่าโอนรถ ค่าตรวจสอบ ค่าทาํสัญญา และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ควรปรับให้มีความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีการผิดนัดชาํระค่างวดรายเดือน อตัราค่าปรับควร
ไดรั้บการพิจารณาตามเง่ือนไขอยา่งสมเหตุสมผล และยดืหยุน่ไดต้ามการไตร่ตรองของบริษทั  
 

ปัจจัยด้านสถานที ่ 
การเลือกทาํเลท่ีตั้งของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาจงัหวดัเชียงใหม่

ในปัจจุบนั ไดเ้ลือกทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนและมีการคมนาคมท่ีสะดวก จึงมีผลทาํให้ลูกคา้มี
ความพึงพอใจในปัจจยัย่อยเร่ืองทาํเลท่ีตั้ งอยู่ในเขตชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายในการติดต่อรับ
บริการ เป็นอนัดบัแรกในดา้นสถานท่ี เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของบริษทั ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัท่ี
ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงเพื่อติดต่อรับบริการไดโ้ดยสะดวก แต่ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีมีการแข่งขนั
ทางธุรกิจสูง และดว้ยขอ้จาํกดัดา้นการขยายทาํเลท่ีตั้งในเขตเมืองเชียงใหม่ ผูป้ระกอบการดา้น
สินเช่ือแต่ละรายจึงลว้นหาหนทางในการเขา้ถึงผูใ้ช้บริการดว้ยกลยุทธ์ต่างๆ ดงันั้นทางบริษทั      
โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดัจึงควรพิจารณาจดัใหมี้การส่งตวัแทนไปยืน่ขอ้เสนอ ใหข้อ้มูล 
และไปเซ็นสัญญากับผูใ้ช้บริการนอกสถานท่ี เช่นท่ีบา้นหรือท่ีทาํงานของผูใ้ช้บริการเอง เพื่อ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีไม่สะดวกเดินทางเขา้มาเซ็นสญัญาท่ีบริษทัดว้ยตนเอง 

นอกจากนั้น ควรพฒันาการให้บริการโดยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร เช่น
โทรศพัท ์แฟกซ์ โดยเนน้ให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อพนกังานไดโ้ดยตรง ลดขั้นตอนของการใช้
ระบบรับสายอตัโนมติั มีการปรับปรุงระบบคู่สายโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดง่้ายข้ึน โดยจดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานรับผดิชอบในการช้ีแจงรายละเอียดของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเพียงจุดเดียว ซ่ึง
จะทาํใหก้ารประสานงานของบริษทัง่ายข้ึน และมีการติดตามความคืบหนา้ของผูใ้ชบ้ริการเสมอ อีก
ทั้งยงัควรเปิดช่องทางในการซกัถามและขอขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัหรือการส่งอีเมล เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและขยายฐานผูใ้ชบ้ริการออกไปให้กวา้งข้ึน ในส่วนของช่องทางการชาํระเงิน 
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ควรเพิ่มช่องทางในการชาํระเงินให้มีความหลากหลายยิ่งข้ึน และสามารถชาํระไดท้ั้งค่าเช่าซ้ือ
รถยนต์ค่าทะเบียน และค่าประกันภัย เช่น ช่องทางการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ 
เคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั การชาํระผา่นบริการ mPAY การชาํระท่ี Simply Pay Spot และ Counter 
Service เป็นตน้  

ในอนาคต หากบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดัมีนโยบายท่ีจะขยบัขยายสาขา 
ควรพิจารณาการเช่าพื้นท่ีในห้างสรรพสินคา้ โดยอาจเร่ิมตน้จากการออกบู๊ทเลก็ๆ ของบริษทัตาม
หา้งสรรพสินคา้หรือ Hypermarket อยา่ง Big-C และ Lotus เพื่อวดักระแสตอบรับก่อนลงทุนเช่า
พื้นท่ี ซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นทางเลือกหน่ึงของสถาบนัการเงินท่ีช่วยให้สามารถเขา้ถึงผูใ้ช้บริการ
เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดคือ การแจกของท่ีระลึกในเทศกาลสําคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ทตามงาน
ต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้น ทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จึงควรให้ความสําคญัเป็น
พิเศษกบัการแจกและปรับปรุงพฒันาความน่าสนใจของของท่ีระลึก แต่เดิมท่ีเคยแจกแต่เฉพาะแกว้
นํ้ าหรือปฏิทิน อาจหันมาเลือกแจกของท่ีระลึกท่ีเก่ียวขอ้งกับรถยนต์ เช่น ท่ีบงัแดด ท่ีหุ้มเบาะ
รถยนต/์พวงมาลยั เป็นตน้ และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบไปเร่ือยๆ ตามยคุสมยั ไม่ควรยดึ
ติดอยู่กบัของท่ีระลึกรุ่นเดิมๆ ในส่วนของโปรโมชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดัควรมีการพฒันารายการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกบัสภาพการตลาดและ
สภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วง เช่น การแถมประกนัภยัชั้น 1 การกาํหนดระยะเวลาการผ่อนชาํระ 
(ผอ่นนาน) ตลอดการกาํหนดเงินดาวน์ (ดาวน์ตํ่า) และควรมีรายการส่งเสริมการขายท่ีจูงใจมาเป็น
ระยะๆ หรือเดือนละ 1 คร้ัง สาํหรับส่วนลด ควรพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เช่น การผอ่น
คลายกฏเกณฑก์ารให้สินเช่ือเพื่อกระตุน้ยอดการปล่อยสินเช่ือ การลดอตัราดอกเบ้ีย การให้ลูกคา้
สามารถยืดระยะเวลาในการผ่อนสินเช่ือออกไปได ้60 วนัหลงัจากไดรั้บการอนุมติัวงเงินการให้
สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบางส่วน ค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าพ.ร.บ. 
และ การใหว้งเงินเติมนํ้ามนัฟรี เป็นตน้  

นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่รับทราบเก่ียวกบั
บริการของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ คือ การแนะนาํของคนรู้จกั 
ดังนั้ น ทางบริษัทจึงควรทาํโปรโมชั่นท่ีกระตุ้นให้กลุ่มผูใ้ช้บริการเดิม เกิดการแนะนําให้มี
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ผูใ้ชบ้ริการใหม่เพิ่มเขา้มา โดยอาจมอบของสมนาคุณหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแนะนาํเพื่อน ญาติและคนรู้จกัมาใชบ้ริการของบริษทั  

ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
จาํกดั ควรเนน้ย ํ้า Concept  ของบริษทัท่ีว่า "ใครๆก็เป็นเจา้ของรถโตโยตา้ได"้ ในเน้ือหาของส่ือ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ถึงจุดเด่นดา้นความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว
ในการออกสินเช่ือของบริษทั ซ่ึงในการโฆษณาท่ีครอบคลุมระดบัประเทศผา่นส่ือหลกั (Above the 
line) อนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภคในวงกวา้ง
ภายในระยะสั้นๆ อย่างรวดเร็วนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบและการตดัสินใจของทางศูนยใ์หญ่ 
อย่างไรก็ตาม ทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมุ่งใชก้ลยุทธ์
การประชาสัมพนัธ์ในระดบั Below the line เพื่อการเขา้ถึงและครองใจลูกคา้ส่วนภูมิภาคในระยะ
ยาว อนัไดแ้ก่ การจดัโรดโชว์ การจดักิจกรรมตลาดเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นท่ี 
(Event Marketing)  เช่น การจดักิจกรรมเพ่ือสานต่อโครงการมูลนิธิสายธารแห่งความหวงั มูลนิธิ
สร้างร้อยยิม้ กิจกรรมปลูกตน้ไม ้ กิจกรรมสานฝันผูป่้วยเดก็โรคมะเร็ง และกิจกรรมแจกผา้ห่ม เป็น
ตน้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษทัแลว้ ยงัถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัสู่
ชุมชนไดอี้กดว้ย   

 
ปัจจัยด้านบุคลากร  
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ควรพฒันาเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัให้

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของความมีระเบียบและตรงต่อเวลา ทั้งน้ี
เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความ
ตรงต่อเวลาในการบริการของพนกังาน อนัเป็นเร่ืองของการปลูกฝังความมีวินยัและความรัดกุมของ
กฎระเบียบ ทางบริษทัตอ้งคดัเลือกและฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการ
ให้บริการ เช่น ความรอบรู้ในเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไข รายการส่งเสริมการขายและมารยาทใน
การติดต่อลูกคา้ และมีความสามารถในการประเมินราคารถยนต์ ตอ้งปรับปรุงการทาํงานของ
พนกังานให้สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ควรมีการกาํหนดเวลาของการ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน พนกังานสินเช่ือจะไดมี้ความพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา 
มีความรวดเร็วในการให้บริการ สามารถช่วยแกปั้ญหาลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว อีกทั้งยงั
ตอ้งรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้โดยการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีพึงรักษาไว  ้และรักษา
ความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งดี อนัถือเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีสาํคญั  
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บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด ควรมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมเป็นหลกัสาํคญัและเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าว บริษทัควร
จดัทาํขอ้พึงปฏิบติันั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมอบใหแ้ก่คณะกรรมการและพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมหัวขอ้ต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น ความซ่ือสัตย ์คุณธรรม 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏิบติัตามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมถึงการระบุบทกาํหนดโทษ
ทางวินยัไวอี้กดว้ย 

นอกจากนั้น ดว้ยความเป็นธุรกิจเก่ียวกบัสินเช่ือและการกูย้ืม ผูใ้ชบ้ริการบางรายอาจเกิด
ความประหม่า หรือไม่คุน้เคยกบัขั้นตอนต่างๆ พนกังานจึงมีหนา้ท่ีในการสร้างความรู้สึกอุ่นใจและ
มัน่ใจให้กบัลูกคา้ ดว้ยการบริการดว้ยนํ้ าใจและความเอ้ือเฟ้ือ ความเสมอภาคของการให้บริการ 
ความมีอธัยาศยัท่ีดี การเอาใจใส่ และทศันคติท่ีดีของพนกังาน จะสร้างค่านิยมท่ีดีให้กบัองคก์รได ้
บริษทัจึงควรจดัฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝังเร่ืองหวัใจการใหบ้ริการ (Service Mind) อยา่งสมํ่าเสมอ และ
ควรมีแผนกติดตามผลการดาํเนินงาน การแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้กบัผูใ้ชบ้ริการทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ เนน้การเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดัจะตอ้งพฒันาในเร่ืองของความรวดเร็วในการ

อนุมติัสินเช่ือ และพฒันาเง่ือนไข (Criteria) ในการอนุมติัให้เหมาะสมกบัสภาพตลาดและความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรพิจารณาวงเงินอนุมติัให้เพียงพอต่อความตอ้งการ ควรลดเอกสาร
ประกอบการขอกูล้ง และลดเง่ือนไข ขั้นตอน และความซบัซอ้นในการกูใ้หน้อ้ยลง ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ระเบียบ ขั้นตอนการทาํสัญญาท่ีสะดวก ไม่ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอ
สินเช่ือไม่มากจนเกินไป ทางบริษัทควรสร้างจุดเด่นในเร่ืองความรวดเร็วของกระบวนการ
ใหบ้ริการ โดยเสนอนโยบายการอนุมติัสินเช่ือไดภ้ายใน 1 ช.ม. ซ่ึงบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ตอ้งใหค้วามสาํคญัตั้งแต่การวางแผน การออกแบบขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตน้ ขั้นตอนการตรวจสอบ  Credit Bureau การบนัทึกขอ้มูลจดัทาํเป็นแฟ้ม
ลูกคา้ (Database) และตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและการคาํนวณอยา่งเป็นระบบ เพื่อการ
พฒันาพิมพเ์ขียว และการร่างสัญญา เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานแต่ละคร้ัง เพื่อวางแผน
รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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นอกจากนั้น ในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมาก ควรมีการจดัระบบคิวการรับบริการก่อน- หลงั 
เพื่อสร้างความสะดวกและเป็นระเบียบให้กบัทั้งผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการ อาจเพิ่มจาํนวนพนกังานให้
มากกวา่เดิมหากมีความจาํเป็น ในการใหบ้ริการสินเช่ือ บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั
จาํเป็นตอ้งทาํความรู้จกัและความเขา้ใจในผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายอยา่งชดัเจนก่อนจ่ายเงินกู ้พนกังาน
ตอ้งทาํความรู้จกัวา่ผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายมีลกัษณะและความตอ้งการพิเศษอยา่งไร ใชบ้ริการสินเช่ือ
ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ตอ้งการรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษในดา้นใด มีกาํลงัชาํระคืนหรือไม่ 
และทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้ผูใ้ชบ้ริการเม่ือถึงกาํหนดชาํระคืน อีกทั้งยงัตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความรวดเร็ว
ในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และค่างวด เพื่อให้ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมติัสินเช่ือ 
รวดเร็วตรงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรใชเ้วลาพิจารณาเงินกูใ้ห้สั้ นลง เช่น พิจารณาจาก
จาํนวนหุ้นประวติั ฐานะการเงิน ถา้ผา่นก็อนุมติัเลยโดยไม่ตอ้งรอประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ีตอ้ง
ดาํเนินการใหมี้ระเบียบรองรับ ควรมีกาํหนดวงเงินและระยะเวลาคืนใหช้ดัเจนรวดเร็วเหมือนตอน
ท่ีขอกู ้อีกทั้งยงัควรนาํระบบเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง เกิดประโยชน์
กบัสมาชิกมากข้ึนเช่น ใชค้อมพิวเตอร์กรอกรายละเอียดในการขอกูข้องผูใ้ชบ้ริการ เก็บขอ้มูลการกู้
การชาํระเงิน ทาํฐานขอ้มูลประวติัผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ บริษทัสามารถสร้างระบบเวบ็ไซดเ์ป็นของ
ตนเองเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ผูใ้ชบ้ริการ สามารถ Login เขา้สู่ระบบเพื่อตรวจสอบขอ้มูล
สินเช่ือเองไดท่ี้บา้น เป็นตน้ 

 
 ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง การจดับรรยากาศ
ภายในบริษทั โดยใหค้วามรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั ตอ้นรับดว้ยความเป็นมิตร ยอ่มส่งผลท่ีดีต่อสภาพ
อารมณ์และการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้น ทางบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จึง
ควรนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพภายในบริษทัอยา่งเหมาะสม ผา่นการตกแต่งท่ีมีรสนิยม ทนัสมยั 
การเลือกโทนสีของผนังและเฟอร์นิเจอร์ท่ีให้ความรู้สึกนุ่มนวล สบายตา และการใส่ใจใน
รายละเอียดของการจดัแต่งแสงสว่างให้มีความพอเหมาะ เน่ืองจากผลการศึกษาท่ีพบว่า ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การท่ี
ภายในตวัอาคารหรือบริเวณเคาน์เตอร์รับบริการท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ ในการจดัพื้นท่ีรองรับลูกคา้
ควรจดัให้มีท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบาย กวา้งขวาง และเพียงพอ อาจจดัให้มีอินเตอร์เน็ตให้ลูกคา้ไดใ้ชฟ้รี
ระหว่างรอ มีนิตยสารให้อ่าน มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัทั้งผูใ้ชบ้ริการและผูติ้ดตาม 
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สําหรับภายนอกอาคาร ควรปรับปรุงป้ายช่ือบริษทัด้านหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน มี
สถานท่ีจอดรถเพียงพอสาํหรับลูกคา้ สถานท่ีทาํการตอ้งมีความสะอาด กวา้งขวาง และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยจดัให้มีพนกังานคอยดูแลรักษาความสะอาด ในส่วนของสุขา ตอ้งจดัไวมี้ให้บริการ
อยา่งเพียงพอ มีการแบ่งแยกหอ้งนํ้ าหญิง-ชายชดัเจน และไดรั้บการดูแลความสะอาดอยา่งต่อเน่ือง 
อีกทั้งควรจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัอยูป่ระจาํตลอดเวลาทาํการ เพื่อสร้างความรู้สึกอุ่น
ใจและปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 


