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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตใ์นอ าเภอเมืองนครปฐมที่
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 ราย ใชว้ธีิเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี  
มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 
บาท และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่า
ซ้ือรถยนตเ์พียง 1 คร้ัง โดยใชบ้ริการสินเช่ือของ บมจ.ธนาคารธนชาตมากที่สุด ทราบขอ้มูลข่าวสาร
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ซ้ือรถยนต ์และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์มาก
ที่สุด คือ ตนเอง นอกจากน้ียงัพบว่า การส่งเสริมการขายเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ที่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการใชบ้ริการมากที่สุด คือ อตัราดอกเบี้ยต  ่า  
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อ
การเช่าซ้ือรถยนต์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก เรียงล าดับคือ ปัจจยัด้านช่อง
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ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ 
ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ รองลงมาคือ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 

 ปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ ระดับ
ของอตัราดอกเบี้ย รองลงมาคือ  อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 

 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก
ล าดับแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ รองลงมาคือ ช่องทางการช าระค่างวดที่
หลากหลาย  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ  รองลงมาคือ ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไข
พเิศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ 

 ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ พนกังาน
สามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน  

 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ รองลงมาคือ  สถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ 
ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ รองลงมาคือ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
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ABSTRACT 

 
  This study aimed to study service marketing mix affecting consumers in Mueang 
Nakorn Pathom district towards selection of credit facilitator in car leasing. Questionnaires were 
used as the tool to collect data from 200 samples, who were consumers of credit facilitators in car 
leasing in Mueang Nakorn Pathom district, in accordance with the convenient sampling method.  
Data was analyzed by the descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean. 
  The finding presented that most respondents were male in the age of 31-40 years old 
and single. They worked as private company employee, earned monthly income at the amount of 
20,001-30,000 Baht, and graduated in bachelor’s degree. Most of them took car leasing credit 
service at once from the credit facilitator named Thanachart Public Company Limited. They mostly 
learned information of the credit facilitator from television/internet. Prior to making decision, they 
searched for more information from on-line media, especially for the information on interest rates of 
car leasing service. Person influencing their decision making towards selection of credit facilitator 
in car leasing the most was the respondents themselves. In addition, the promotion of car leasing 
service that the respondents were in need of the most was to offer low rate of interest. 
  Regarding the results of the study on service marketing mix factors affecting the 
selection of credit facilitator in car leasing, the respondents ranked the following factors at high 
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level of importance: place, price, process, promotion, people, product, and physical evidence and 
presentation, respectively. 
 In product factor, the top elements that the respondents paid high level of importance 
on were reliability of a certain serviced financial institute and need of no guarantor, respectively. 

 In price factor, the top elements that the respondents paid high level of importance on 
were levels of interest rate and rates of service fee such as contract change rate, registration fee, and 
etc., respectively. 

 In place factor, the top elements that the respondents paid high level of importance on 
were convenience to contact and variety of installment payment channels, respectively.  

 In promotion factor, the top elements that the respondents paid high level of 
importance on were to offer lower interest rate in comparing to regular interest rate and special 
offers such as lower interest in comparing to regular interest rate for repeat customers, respectively. 

 In people factor, the top elements that the respondent paid high level of importance on 
were a staff who provided accurate and clear information and a staff who was responsible for 
his/her performance, respectively. 

 In physical evidence and presentation factor, the top elements that the respondents paid 
high level of importance on were to have reliable office address and to have modern office 
stationaries, respectively. 
 In process factor, the top elements that the respondents paid high level of importance 
on were rapidity of credit approval and simple conditions and procedures. 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน

คร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 15 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบนั

การเงินที่ใช/้เคยใชบ้ริการ 16 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือที่ท  า

ใหท้ราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 17 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการหา

ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 18 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

ขอ้มูลที่หาจากส่ือออนไลน์ 18 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 19 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการ

ส่งเสริมการขายที่ตอ้งการ 19 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั

ความส าคัญของปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 20 



 

ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั

ความส าคญัของปัจจยัด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
เพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 21 

ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือก
ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 23 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 24 

ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
เพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 25 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่
มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 26 

ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 27 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อ
การเลือกผู ้ให้บ ริก ารสิน เช่ือ เพื่ อก ารเช่า ซ้ื อรถยนต์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 28 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 30 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 32 



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต์
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  24 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 25 

ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การ
เช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 37 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผล
ต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 39 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อ
การเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 41 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ 42 

ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 45 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต์
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 46 

ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ 49 



 

ฐ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่
การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 51 

ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผล
ต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 53 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อ
การเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 55 

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามสถานภาพ 56 

ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 59 

ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต์
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 61 

ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามสถานภาพ 63 

ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่
การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 65 

ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผล
ต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 67 



 

ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อ

การเลือกผู ้ให้บ ริก ารสิน เช่ือ เพื่ อก ารเช่า ซ้ื อรถยนต์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 69 

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาชีพ 71 

ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 73 

ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 75 

ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบสอบถาม 
จ าแนกตามอาชีพ 77 

ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่
การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 79 

ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผล
ต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 81 

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อ
การเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 83 

ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 85 



 

ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
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บทที่ 1 

        บทน ำ 
 
1.1 หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบนัรถยนตถื์อเป็นปัจจยัที่ส ำคญัในกำรใชชี้วิตประจ ำวนัเพรำะเป็นยำนพำหนะใน
กำรเดินทำง กำรติดต่อคำ้ขำย กำรคมนำคมขนส่ง และใชใ้นกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ จำกเศรษฐกิจที่
เอ้ืออ ำนวย ยอดขำยรถยนต์ใหม่ในปี 2555  เติบโต ถึง 80.9% จำกนโยบำยคืนภำษีรถคนัแรก ของ
รัฐบำล และควำมตอ้งกำรซ้ือรถที่คงคำ้งมำจำกช่วงเหตุน ้ ำท่วมใหญ่ปลำยปี 2554 ตลอดจนกำรออกรถ
รุ่นใหม่จำกหลำกหลำยค่ำยรถยนต์ ต่ำงมีผลให้ยอดขำยรถยนต์ใหม่ปี 2555ได้สูงถึง 1.44 ล้ำนคนั 
(สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต,์ 2556 : ออนไลน์) ซ่ึงยอดขำยรถยนตส์ำมำรถสะทอ้นให้เห็นถึงภำวะ
เศรษฐกิจ กำรเมืองที่มีควำมมั่นคง ขณะที่ นโยบำยคืนภำษีรถคันแรกนั้ น ได้รับกำรตอบรับจำก
ประชำชนเป็นอยำ่งมำกโดยทำงกำรประเมินว่ำจ  ำนวนรถที่ขอรับสิทธิคืนภำษี อำจจะมีจ ำนวนสูงถึง 
1.26 ลำ้นคนั (ฐำนเศรษฐกิจ, 2556 : ออนไลน์) ประกอบกบันโยบำยรัฐบำลที่กระตุน้เศรษฐกิจในทุก
ดำ้น และมีโครงกำรรถยนตใ์หม่คนัแรก ท ำใหก้ำรใชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซ้ือรถยนตไ์ดรั้บควำม
นิยมสูงในรถยนตใ์หม่   เน่ืองจำกช่วยใหผู้บ้ริโภคสำมำรถมีรถยนตใ์ชโ้ดยทยอยช ำระค่ำซ้ือเป็นงวดๆ
ได ้ส่งผลให้ธุรกิจเช่ำซ้ือรถยนตใ์นปี 2555 เติบโต เพิ่มขึ้น 35-39% จำกปี 2554  จ ำนวน 8.3-8.5 แสน
ลำ้นบำท ซ่ึงถือวำ่เป็นอตัรำกำรขยำยตวัที่สูงสุดนบัจำกปี 2551 (โพสตท์ูเดย,์ 2556 : ออนไลน์)  

 จำกแรงผลกัของยอดขำยรถยนตใ์หม่ ตลำดกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซ้ือรถยนต์
ไดรั้บควำมสนใจจำกบริษทัเงินทุนขนำดใหญ่รวมถึงผูป้ระกอบกำรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดงันั้น
การรักษาฐานลูกคา้เดิม จึงเป็นเป้าหมายหลกัที่จะตอ้งค  านึงถึงและพยายามปกป้องส่วนแบ่งตลาดใน
ส่วนน้ี ขณะเดียวกนัตอ้งพยายามสร้างฐานลูกคา้รายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยใชก้ลยทุธ์ทางดา้นต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายทางการตลาด ท าให้เกิดโอกาสที่ดีของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ ด้วยกำร
ก ำหนดเงินดำวน์ต  ่ำ ลดเบี้ยประกนัภยั ลดอตัรำดอกเบี้ยของเงินกูใ้นกำรเช่ำซ้ือรถยนต ์และระยะเวลำ
ผอ่นช ำระนำน ขั้นตอนในกำรอนุมติัสินเช่ือที่กระชบั รวดเร็ว และยงัมีกำรส่งเสริมกำรขำยอ่ืนๆ จำก
โอกำส กำรเติบโต และภำวะกำรแข่งขนั ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตต์อ้งมี
การพัฒนาธุรกิจของตน สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ จึงมีโอกาสเป็นผู ้
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสดัส่วนที่มากกวา่คู่แข่งในธุรกิจ 

จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัที่ใกลก้บักรุงเทพมหำนครดว้ยระยะทำงเพียง 56 กิโลเมตร 
เป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ของภูมิภำคตะวนัตกมีระบบสำธำรณูปโภค และกำรคมนำคมขนส่ง มีควำม
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สะดวกสบำย และมีอำณำเขตติดต่อกับจงัหวดัที่เช่ือมต่อไปสู่ภำคใตแ้ละภำคตะวนัตก สภำพทำง
เศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมในปี 2554  มีจ  ำนวนประชำกร 866,064 คน พบว่ำประชำกรมีรำยได้
เฉล่ียต่อหัว 187,724 บำท ต่อปี    เป็นอนัดบัที่ 13 ของประเทศ (ส ำนกังำนสถิติจงัหวดันครปฐม, 2556 
: ออนไลน์) อ ำเภอเมืองจงัหวดันครปฐมมีตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 12 แห่ง มีสถำบันกำรเงินที่
ให้บริกำรด้ำนสินเช่ือเช่ำซ้ือรถยนต์ทั้ งธนำคำรพำณิชย ์และไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย ์ให้บริกำร
ครอบคลุมพื้นที่ ในอ ำเภอเมืองนครปฐม จ ำนวนมำกถึง 12 แห่ง       โดยเป็นธนำคำรพำณิชย ์จ  ำนวน 
4 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรเกียรตินำคิน จ  ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยเครดิต เพือ่รำยยอ่ย จ  ำกดั (มหำชน) และไม่ใช่ธนำคำรพำณิชยอี์ก จ  ำนวน 

8 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ  ำกดั  บริษทั ไทยพำณิชยลี์สซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) บริษทัโต
โยตำ้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั บริษทั อยธุยำ แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ำกดั(มหำชน) บริษทั ลีสซ่ิง
กสิกรไทย จ ำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง จ  ำกัด บริษัท ฮอนด้ำ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ  ำกัด          
และดีลเลอร์ที่เป็นโชวรู์มตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ ทั้งหมด จ ำนวน 12 แห่ง ได้แก่ บจก.เช้งกลกำร 
(ฟอร์ด) บจก. ช.เอรำวณัมอเตอร์นครปฐม (นิสสัน) บจก.ช.เอรำวณัออโตเซลล์ นครปฐม (มำสด้ำ) 
บจก.ช.เอรำวณัออโตโมบิล นครปฐม (เชฟโรเลต) บจก.โตโยตำ้ท่ำจีน ผูจ้  ำหน่ำยโตโยตำ้ จ  ำกัด   
บจก.โตโยตำ้นครปฐม ผูจ้  ำหน่ำยโตโยตำ้  บจก.นครปฐมฮอนดำ้ออโตโ้มบิล บจก.บุญธนำนนทอ์อโต
โมบิล (ซูซูกิ) บจก.ปฐมยนตรกำญจน์ (อีซูซุ) บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ (มิตซูบิชิ) บจก.สิมออโต้
นครปฐมซิต้ี (นิสสัน) บจก.อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม  จำกกำรสัมภำษณ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยดีลเลอร์   ที่
เป็นโชวรู์มตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์บจก.โตโยตำ้ท่ำจีน ที่ตั้งอยูใ่น  อ ำเภอเมืองนครปฐม ให้ขอ้มูลว่ำ
สัดส่วนกำรซ้ือเงินสดประมำณ 14 %    เงินผ่อนประมำณ 86 % ในสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนัคนที่จะ
ซ้ือเงินสดลดลง เน่ืองจำกตอ้งรักษำสภำพคล่องในเร่ืองของเงินสดไวใ้นกรณีฉุกเฉิน   ถำ้พจิำรณำจำก
สถิติจ ำนวนรถยนตใ์หม่ ป้ำยแดง ในปี 2555 ประเภทรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ร.ย.1) และ
ประเภทรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.3) ที่จดทะเบียนกบัส ำนกังำนขนส่งจงัหวดันครปฐม มีตวัเลข
จดทะเบียนนครปฐมรวมทั้งส้ิน 11,444 คนั (ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดันครปฐม, 2556: ออนไลน์) หำก
จะมีผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซ้ือรถยนต ์86%  จ  ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือเพือ่กำรเช่ำซ้ือรถยนตจ์ะ
มีประมำณ 9,842 คนั จำกสถำบนักำรเงินที่ให้บริกำรสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซ้ือรถยนต์ จ  ำนวนมำกใน
อ ำเภอเมืองนครปฐม ท ำใหมี้กำรแข่งขนัอยำ่งรุนแรง  

ดังนั้ นผูศ้ึกษำจึงมีควำมประสงค์ที่จะศึกษำ ส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองนครปฐมในกำรเลือกผูใ้หบ้ริกำรสินเช่ือเพือ่กำรเช่ำซ้ือรถยนต ์  เพื่อน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนดำ้นกำรตลำด ของผูป้ระกอบกำรธุรกิจสินเช่ือเช่ำซ้ือรถยนตต่์อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
เพือ่ศึกษำส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองนครปฐมในกำร

เลือกผูใ้หบ้ริกำรสินเช่ือเพือ่กำรเช่ำซ้ือรถยนต ์    
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ท ำใหท้รำบถึงส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองนครปฐม

ในกำรเลือกผูใ้หบ้ริกำรสินเช่ือเพือ่กำรเช่ำซ้ือรถยนต ์
2. น ำขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรับผูใ้หบ้ริกำรสินเช่ือเพือ่กำรเช่ำซ้ือรถยนตใ์น  

กำรวำงแผนดำ้นกำรตลำด เพือ่ใหธุ้รกิจประสบควำมส ำเร็จ 
 
1.4 นิยามศัพท์ 
 ส่วนประสมการตลาด หมำยถึง ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 
อนัประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ รำคำ กำรจดัจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด บุคคล ด้ำนกำรสร้ำงและ
น ำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ และกระบวนกำร ที่มีผลต่อกำรเลือกผูใ้ห้บริกำรสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซ้ือ
รถยนต ์

ผู้บริโภค หมำยถึง กลุ่มลูกค้ำที่ ซ้ือรถยนต์ใหม่ และใช้บริกำรสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซ้ือ
รถยนต ์ในอ ำเภอเมืองนครปฐม 
                      บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ หมำยถึง กำรท ำสัญญำกันระหว่ำงเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิรถยนต(์ผูใ้หเ้ช่ำซ้ือ) กบัผูซ้ื้อรถยนต ์(ผูเ้ช่ำซ้ือ) ไดซ้ื้อรถยนตค์นัที่ระบุในสัญญำ ตำมมูลค่ำ
เช่ำซ้ือและจะช ำระค่ำเช่ำซ้ือเป็นงวดๆ ตำมก ำหนด ใหแ้ก่ ผูใ้ห้เช่ำซ้ือ โดยผูเ้ช่ำซ้ือจะไดรั้บรถยนตค์นั
นั้นไปใชท้นัที แต่กรรมสิทธ์ิในรถยนตค์นัดงักล่ำวจะโอนเป็นของผูเ้ช่ำซ้ือ เม่ือผูเ้ช่ำซ้ือไดช้ ำระรำคำ
ตำมสญัญำใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำซ้ือ จนครบถว้นแลว้ 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมมา
ใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎี 

เเนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ฉัตรยาพร และฐิตินันท์ (2551) ได้อ้างถึง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่าเป็น
แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจที่ให้บริการ ซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps   
ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดซ่ึงประกอบดว้ย     

         1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความต้องการของ   
มนุษยไ์ดค้ือส่ิงที่ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์
นั้นๆโดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑท์ี่อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท์ี่จบั
ตอ้งไม่ได ้

         2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดบัการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการที่ต่างกนั  
       3. การจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้   ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ คุณประโยชน์ของบริการที่
น าเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels)  
    4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่มีความส าคญัในการ 
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท์ี่แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ และพฤติกรรม
การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์  
    5.  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือกการ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็น
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ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการและผู ้ใช้บริการต่างๆขององค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
    6. ด้านการส ร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดย  พยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ความสะอาด และการใหบ้ริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆที่ลูกคา้ควรไดรั้บ 
   7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการที่น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพือ่มอบการใหบ้ริการ อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สมพล วิสมิตะนันทน์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ ากบัธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบนั
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากประชากรเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยของสถาบนัการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูใ้ช้บริการ คือ ปัจจยัด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการใชบ้ริการ
สินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ ากับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ของสถาบนัการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ในแต่ละดา้นได้แก่ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ คือ มีเงื่อนไขการบริการที่หลากหลาย
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา คือ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัร ปัจจยั
ยอ่ยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ มีสาขาตั้งอยูใ่นสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก ปัจจยัยอ่ยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คือ มีส่วนลดพิเศษถ้าลูกค้าช าระตรงงวดทุกคร้ัง ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร คือ
พนกังานรับช าระมีความกระตือรือร้นรวดเร็วในการใหบ้ริการรับช าระ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการคือ 
ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบัการเก็บรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ คือ มีส านกังานสาขาในเชียงใหม่เป็นหลกัแหล่งน่าเช่ือถือ 
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  เนติ ผดุงกิจ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ใน
การเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ
บริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัมากที่สุดคือ ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ กับการเลือกใช้บริการ
บริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

  ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการเป็นรายดา้นมีดงัน้ีด้านผลิตภณัฑ์ ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัสูงสุดคือมีการให้บริการสินเช่ือ
หลากหลาย ด้านราคา ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุดคือระดับดอกเบี้ ยการให้สินเช่ือชดัเจน ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุด คือการตกแต่งบริษทัสะอาด ระเบียบ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัสูงสุด คือ การเลือกบริการสินเช่ือช่วงโปรโมชัน่จะ
ไดรั้บของแถม 
   อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองราชบุรี พบว่า
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ีคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   รายละเอียด
ของแต่ละปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจตามล าดบัดงัน้ี 
   ปัจจยัยอ่ยด้านกระบวนการให้บริการ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียความส าคญั 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยากซับซ้อน   ความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติและมีระบบการ
ท างานที่ถูกตอ้งแม่นย  าเช่ือถือไดแ้ละมีความเป็นมาตรฐาน   สามารถรับช าระค่าบริการได้สะดวก
รวดเร็ว 
  ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความส าคญั 3 ล  าดบัแรก ไดแ้ก่ มีพนกังาน
ที่ให้บริการเพียงพอ   พนักงานสามารถตอบขอ้ซักถามและให้ขอ้มูลในส่ิงที่ตอ้งการทราบได้อยา่ง
ชดัเจน   พนกังานมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 
   ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความส าคญั 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี้ย 
จ  านวนเงินที่ผอ่นช าระต่องวด   อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียความส าคญั 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผ่อน
หมดสามารถโอนทะเบียนไดท้นัที ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนัมีบริการที่หลากหลายครบวงจร 
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  ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียความส าคญั 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
สามารถช าระเงินผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสได ้ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้สะดวกต่อการติดต่อ   มี
บริการสอบถามทางโทรศพัท ์
  ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความส าคญั 
3 ล  าดับแรก ได้แก่   สถานประกอบการตั้งขึ้นอย่างมั่นคงถาวร ความมีช่ือเสียงและภาพพจน์ของ
องคก์ร สถานประกอบการมีเคร่ืองมือ   อุปกรณ์ส านกังานทีทนัสมยั 
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความส าคญั 3 ล  าดบัแรก ไดแ้ก่ มี
ส่วนลดดอกเบี้ยหากปิดบญัชีก่อนก าหนด   ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าจะได้รับเง่ือนไขพิเศษเช่นอตัรา
ดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ   การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆเช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์
นิตยสารอินเทอร์เน็ต 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ประกอบด้วยขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล สถานที่ใชใ้นการด าเนินการศึกษาลละรวบรวมขอ้มูล 
ลละระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
                    3.1.1  ขอบเขตเนื้อหา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ซ่ึงได้ลก่    
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างลละน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ลละ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้ี่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตใ์น 
อ าเภอเมืองนครปฐม โดยกลุ่มประชากรดงักล่าวไม่สามารถระบุจ  านวนที่ลน่นอนได ้ 
                     3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคดัเลือกตัวอย่าง 

        ในการศึกษาคร้ังน้ี  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ลน่นนอน จึงก าหนด
ขนาดตวัอยา่งจ านวน  200 ราย  เน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนในทอ้งถ่ินที่ไม่
จ  าลนกกลุ่มย่อยที่จะวิเคราะห์ขอ้มูล   (Sudman,1967, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย ,์ 2551 : 187) ลละ
จ านวนดงักล่าวเหมาะสมกบัการน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได ้

           วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง จะใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 
Sampling) จากผูท้ี่เลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ที่ดีลเลอร์ โชวรู์มตวัลทนจ าหน่าย
รถยนตจ์  านวน 12 ลห่ง ในอ าเภอเมืองนครปฐม รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
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3.2 วิธีการศึกษา 
3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
              ลหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชล้บบสอบถาม   จากผูท้ี่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือ
รถยนต ์ที่ตวัลทนจ าหน่ายรถยนต ์จ  านวน 12 ลห่ง ในอ าเภอเมืองนครปฐม  

 
3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

               เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ลบบสอบถาม โดยลบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนคือ 
                      ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบลบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา  
                 ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
                            ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคใน 
อ าเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
  ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาลละขอ้เสนอลนะการใชบ้ริการ 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากลบบสอบถามจะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) โดย
ใชม้าตราวดัลบบประมาณค่า  (Rating Scale) (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551 : 113) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะลนน
ตามระดบัความส าคญั ดงัน้ีเกณฑก์ารใหค้ะลนนระดบัความส าคญั 

ระดับความส าคญั                  ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยที่สุด 1 
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 การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพือ่ลปลผลซ่ึงลบ่งเป็น 5 ระดบั จากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 ค่าเฉลี่ย                      การแปลผล 

4.50 - 5.00                     ระดบัความส าคญัมากที่สุด 
3.50 - 4.49                     ระดบัความส าคญัมาก  

                      2.50 - 3.49                     ระดบัความส าคญัปานกลาง 
                      1.50 - 2.49                     ระดบัความส าคญันอ้ย 
                      1.00 - 1.49                     ระดบัความส าคญันอ้ยที่สุด 
 
3.4 สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานที่ในการด าเนินการศึกษาลละรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
           เก็บขอ้มูลภาคสนามจากลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตก์บับริษทั
ดีลเลอร์  12 ลห่ง ในอ าเภอเมืองนครปฐม 
 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีตั้งลต่เดือนธนัวาคม – กนัยายน 2557  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
10เดือนโดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน กรกฎาคม 2557 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ในอ าเภอเมืองนครปฐม  
จ  านวน 200 ราย น าขอ้มูลที่ไดว้เิคราะห์และแปลผลขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ตารางที่ 4.1-4.6 
 ส่วนที่ 2  ขอ้มูลการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ ตารางที่ 4.7-4.13 
 ส่วนที่ 3  ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อ
การเช่าซ้ือรถยนต ์ไดแ้ก่ ตารางที่ 4.14-4.20 
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน ระดบัการศึกษา และจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ไดแ้ก่ ตารางที่ 4.21-4.69 
 ส่วนที่ 5  ขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ตารางที่ 4.70-4.71 
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4.1 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา  ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของจ านวน และร้อยละ 
แสดงผลดงัตารางที่ 4.1 – 4.6 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 125 62.50 
หญิง 75 37.50 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.50 

และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 49 24.50 
31 - 40 ปี 104 52.00 
41 - 50 ปี 28 14.00 
51 - 65 ปี 19 9.50 

รวม 200 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 52.00 รองลงมามีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 และมีอายรุะหวา่ง 51 - 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 107 53.50 
สมรส 81 40.50 
หยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ 12 6.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
53.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 40.50 และมีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   51 25.50 
พนกังานบริษทัเอกชน 97 48.50 
ธุรกิจส่วนตวั 32 16.00 
รับจา้งทัว่ไป 20 10.00 
เกษตรกรรม 0 0.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่  4.4 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
25.50 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.00 และประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็น    
ร้อยละ 10.00 ตามล าดบั และไม่พบผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20,000 บาท 54 27.00 
20,001 - 30,000 บาท 80 40.00 
30,001 - 40,000 บาท 39 19.50 
40,001 บาทขึ้นไป 27 13.50 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001 - 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน   20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.50 และมีรายได้ต่อเดือน 
40,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 32 16.00 
ปริญญาตรี 146 73.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 22 11.00 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี        

คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมามีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.00 และมีการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ประกอบด้วย จ  านวนคร้ังเคยใช้บริการ

สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์สถาบนัการเงินที่ใช/้เคยใชบ้ริการ ส่ือที่ท  าให้ทราบขอ้มูลข่าวสาร การ
หาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ก่อนตดัสินใจใช้บริการ ประเภทขอ้มูลที่หาจากส่ือออนไลน์ บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ และการส่งเสริมการขายที่ตอ้งการ  ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอใน
รูปของจ านวน และร้อยละ แสดงผลดงัตารางที่ 4.7 – 4.13 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต์ 

จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 120 60.00 
2 คร้ัง 36 18.00 
3 คร้ัง 30 15.00 
4 คร้ังขึ้นไป 14 7.00 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือ
รถยนตเ์พียง 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเคยใช้บริการ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 18.00 เคยใช้
บริการ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.00 และเคยใชบ้ริการ 4 คร้ังขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบนัการเงินที่ใช/้เคยใช้
บริการ 
 

สถาบันการเงินที่ใช้/เคยใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
บมจ.ธนาคารธนชาต 67 33.50 
บมจ.ธนาคารทิสโก ้ 33 16.50 
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน   24 12.00 
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือ่รายยอ่ย 0 0.00 
บจก.ฮอนดา้ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 4 2.00 
บจก.ลีสซ่ิงกสิกรไทย 12 6.00 
บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 0 0.00 
บจก.นิสสนัลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 0 0.00 
บมจ.อยธุยาแคปปิตอลออโตลี้ส 22 11.00 
บจก.โตโยตา้ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 51 25.50 
บมจ.ไทยพาณิชยลี์สซ่ิง 33 16.50 
บจก.ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง 12 6.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 คน 

  
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนตข์อง บมจ.ธนาคารธนชาต คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาใชบ้ริการสินเช่ือของ บจก.โตโยตา้
ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 25.50 บมจ.ธนาคารทิสโก้ และบมจ.ไทยพาณิชยลี์สซ่ิง ซ่ึงมี
จ  านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.50 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน คิดเป็นร้อยละ 12.00 บมจ.อยุธยา
แคปปิตอลออโตลี้ส คิดเป็นร้อยละ 11.00 บจก.ลีสซ่ิงกสิกรไทย และบจก.ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง ซ่ึงมี
จ  านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ บจก.ฮอนด้าลิสซ่ิง (ประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั  

 นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์
ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือ่รายยอ่ย บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง และ บจก.นิสสันลิสซ่ิง (ประเทศ
ไทย)  
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือที่ท  าให้ทราบขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
 
ส่ือที่ท าให้ทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

วทิย ุ 0 0.00 
หนงัสือพมิพ ์ 17 8.50 
โทรทศัน์/อินเทอร์เน็ต 99 49.50 
นิตยสาร/วารสาร 0 0.00 
พนกังานขาย 72 36.00 
ป้ายโฆษณา 12 6.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตจ์ากส่ือโทรทศัน์/อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาทราบขอ้มูล
จาก พนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 36.00 หนังสือพมิพ ์คิดเป็นร้อยละ 8.50 และทราบขอ้มูลจากส่ือป้าย
โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั  
  นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไม่ทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อการเช่า
ซ้ือรถยนตจ์ากส่ือวทิย ุและส่ือนิตยสาร/วารสาร 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการหาขอ้มูลจากส่ือ
ออนไลน์ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
 

การหาข้อมูลจากส่ือออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการหาขอ้มูล 40 20.00 
หาขอ้มูลบา้ง 98 49.00 
หาขอ้มูลโดยละเอียด 62 31.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์บา้ง
ก่อนตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาไดแ้ก่ การหา
ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์โดยละเอียดก่อนตดัสินใจใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 31.00 และไม่มีการหา
ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์เลย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั  
  
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทขอ้มูลที่หาจากส่ือ
ออนไลน์ 
 
ประเภทข้อมูลที่หาจากส่ือออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
อตัราดอกเบี้ย   113 56.50 
ระยะเวลาผอ่นช าระ 9 4.50 
จ านวนเงินดาวน์ 20 10.00 
ระยะเวลาอนุมตั ิ 18 9.00 
ช่องทางการติดต่อใชบ้ริการ 40 20.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการส่ือออนไลน์หาอตัรา
ดอกเบี้ ยเก่ียวกับบริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาใช้บริการส่ือ
ออนไลน์หาช่องทางการติดต่อใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ใชห้าจ านวนเงินดาวน์ คิดเป็นร้อยละ 
10.00 หาระยะเวลาอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 9.00 และใช้หาระยะเวลาผ่อนช าระ คิดเป็นร้อยละ 4.50 
ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 87 43.50 
บุคคลในครอบครัว 59 29.50 
เพือ่น/ญาติพีน่อ้ง 19 9.50 
เพือ่นร่วมงาน 0 0.00 
พนกังานขาย 35 17.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อการเช่าซ้ือรถยนตด์ว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อย
ละ 29.50 พนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 17.50 เพือ่น/ญาติพีน่อ้ง คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดบั  
  นอกจากน้ีพบวา่ เพื่อนร่วมงานไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการ
เช่าซ้ือรถยนต ์ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการส่งเสริมการขายที่
ตอ้งการ 
  

การส่งเสริมการขายที่ต้องการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ตอ้งใชบุ้คคลค ้าประกนั 108 54.00 
อตัราดอกเบี้ยต  ่า 144 72.00 
มีงวดผอ่นช าระยาว 36 18.00 
มีจ  านวนเงินผอ่นช าระต่องวดต ่า 44 22.00 
ผอ่นหมดสามารถโอนเล่มทะเบียนไดท้นัท ี 28 14.00 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 200 ราย 
 
 จากตารางที่  4.13 พบว่า การส่งเสริมการขายเก่ียวกับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ที่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการใชบ้ริการมากที่สุด คือ อตัราดอกเบี้ยต  ่า คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ ไม่
ตอ้งใชบุ้คคลค ้าประกนั คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีจ  านวนเงินผ่อนช าระต่องวดต ่า คิดเป็นร้อยละ 20.00 มี
งวดผ่อนช าระยาว คิดเป็นร้อยละ 18.00 และผอ่นหมดสามารถโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 ตามล าดบั  



 

   20 

4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ขอ้มูลระดบัการใหค้วามส าคญัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของจ านวน 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย แสดงผลดงัตารางที ่4.14 – 4.20 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการอนุมติัสินเช่ือ  

61 86 53 0 0 200 4.04 3 

(30.50) (43.00) (26.50) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  
2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินท่ีให้บริการ 

101 62 34 3 0 200 4.31 1 
(50.50) (31.00) (17.00) (1.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

3. มีบริการท่ีหลากหลายครบ
วงจร 

41 106 48 3 2 200 3.91 5 
(20.50) (53.00) (24.00) (1.50) (1.00) (100.00) (มาก)  

4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกู้
สูง 

59 70 61 10 0 200 3.89 6 
(29.50) (35.00) (30.50) (5.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่ม
ทะเบียนไดท้นัที 

81 54 55 7 3 200 4.02 4 
(40.50) (27.00) (27.50) (3.50) (1.50) (100.00) (มาก)  

6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 70 86 44 0 0 200 4.13 2 
(35.00) (43.00) (22.00) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.05  
(มาก)  
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  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มี
ผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรก
ไดแ้ก่  ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.31  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใช้
ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย  4.13 เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ  มีค่าเฉล่ีย 4.04 
ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย  4.02 มีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย 
3.91 และการพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.89 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
 

119 49 32 0 0 200 4.44 1 

(59.50) (24.50) (16.00) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  
2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น 
ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน 
อ่ืนๆ 

90 68 40 2 0 200 4.23 2 

(45.00) (34.00) (20.00) (1.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

73 56 65 6 0 200 3.98 6 
(36.50) (28.00) (32.50) (3.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่
ละงวด 

89 49 59 0 3 200 4.11 4 
(44.50) (24.50) (29.50) (0.00) (1.50) (100.00) (มาก)  

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 
 

79 64 54 0 3 200 4.08 5 
(39.50) (32.00) (27.00) (0.00) (1.50) (100.00) (มาก)  

6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิด
บญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด 

97 57 35 11 0 200 4.20 3 
(48.50) (28.50) (17.50) (5.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.17  

(มาก)  
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  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อ
การเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรก
ไดแ้ก่  ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.44  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น 
ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.23  ส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบัญชีเช่าซ้ือก่อน
ก าหนด มีค่าเฉล่ีย 4.20  ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.11 ก าหนดระยะเวลาผ่อน
ช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.08 และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 3.98 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 

 
ปัจจัยด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความสะดวกในการติดต่อขอ
ใชบ้ริการ 

127 38 35 0 0 200 4.46 1 

(63.50) (19.00) (17.50) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  
2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ี
หลากหลาย 

105 50 41 4 0 200 4.28 2 
(52.50) (25.00) (20.50) (2.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

53 77 63 4 3 200 3.87 4 
(26.50) (38.50) (31.50) (2.00) (1.50) (100.00) (มาก)  

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ 
อินเทอร์เน็ต 

46 92 59 3 0 200 3.91 3 
(23.00) (46.00) (29.50) (1.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊  

42 75 59 9 15 200 3.60 5 
(21.00) (37.50) (29.50) (4.50) (7.50) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.02  
(มาก)  

 

  จากตารางที่ 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.02 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบั
มากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.46 ล าดับรองลงมา 
ได้แก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.28 บริการสอบถามทางโทรศัพท์ /            
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.91  บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.87 และบริการให้ขอ้มูลทาง
ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.60 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ 

100 44 55 1 0 200 4.22 1 

(50.00) (22.00) (27.50) (0.50) (0.00) (100.00) (มาก)  
2. การก าหนดระยะเวลาในการ
ผอ่นช าระคืนนานกว่าปกติ 

57 62 64 17 0 200 3.80 3 

(28.50) (31.00) (32.00) (8.50) (0.00) (100.00) (มาก)  
3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บ
เง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบ้ีย
ต ่ากว่าปกติ 

89 55 53 3 0 200 4.15 2 
(44.50) (27.50) (26.50) (1.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิ
พิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ 

41 57 86 16 0 200 3.62 4 
(20.50) (28.50) (43.00) (8.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, 
นิตยสาร 

36 63 89 9 3 200 3.60 5 
(18.00) (31.50) (44.50) (4.50) (1.50) (100.00) (มาก)  

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วย
ในโอกาสต่างๆ 

46 40 94 17 3 200 3.55 6 
(23.00) (20.00) (47.00) (8.50) (1.50) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.82  
(มาก)  

  
  จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  อัตราดอกเบี้ ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.22 ล าดบัรองลงมา 
ไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.15 การ
ก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.80 ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ 
เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.62  การโฆษณาประชาสัมพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพมิพ,์ 
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อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.60 และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  
3.55 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 

 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์

99 54 47 0 0 200 4.26 4 

(49.50) (27.00) (23.50) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  
2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

125 29 46 0 0 200 4.40 1 

(62.50) (14.50) (23.00) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  
3. พนกังานมีความรับผดิชอบใน
การปฏิบติังาน 

119 38 43 0 0 200 4.38 2 
(59.50) (19.00) (21.50) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

107 53 37 3 0 200 4.32 3 
(53.50) (26.50) (18.50) (1.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

84 62 50 1 3 200 4.12 6 
(42.00) (31.00) (25.00) (0.50) (1.50) (100.00) (มาก)  

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ให้บริการ 

88 54 55 3 0 200 4.14 5 
(44.00) (27.00) (27.50) (1.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.27  
(มาก)  

 

  จากตารางที่ 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อ
การเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรก
ได้แก่  เร่ืองพนักงานสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจน  มีค่าเฉล่ีย  4.40 ล าดับรองลงมา ได้แก่ 
พนกังานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉล่ีย  4.38 พนักงานเตม็ใจใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.32 
พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.26 พนักงานมีจ านวนเพียงพอ
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14 และพนกังานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.12  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่า
ซ้ือรถยนต ์ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมี
ความทนัสมยั 

47 83 60 4 6 200 3.81 3 

(23.50) (41.50) (30.00) (2.00) (3.00) (100.00) (มาก)  
2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ 

72 66 61 1 0 200 4.05 1 

(36.00) (33.00) (30.50) (0.50) (0.00) (100.00) (มาก)  
3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 

63 75 61 1 0 200 4.00 2 
(31.50) (37.50) (30.50) (0.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ 
เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้า 

37 82 72 9 0 200 3.74 4 
(18.50) (41.00) (36.00) (4.50) (0.00) (100.00) (มาก)  

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ 

42 69 80 5 4 200 3.70 5 
(21.00) (34.50) (40.00) (2.50) (2.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.86  

(มาก)  
 

  จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองมีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.05 เป็น
ล าดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 
4.00 การตกแต่งสถานที่ใหบ้ริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.81 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และหอ้งน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.74  และมีหนังสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับ
บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.70 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 

 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ระดับความส าคญั รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที ่มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

112 60 28 0 0 200 4.42 2 

(56.00) (30.00) (14.00) (0.00) (0.00) (100.00)   
2. ความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือ 

120 49 28 3 0 200 4.43 1 

(60.00) (24.50) (14.00) (1.50) (0.00) (100.00)   
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ลูกคา้ 

112 53 32 3 0 200 4.37 4 
(56.00) (26.50) (16.00) (1.50) (0.00) (100.00)   

4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความ
ถูกตอ้ง  แม่นย  า เช่ือถือได ้

118 39 43 0 0 200 4.38 3 
(59.00) (19.50) (21.50) (0.00) (0.00) (100.00)   

5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

111 48 41 0 0 200 4.35 5 
(55.50) (24.00) (20.50) (0.00) (0.00) (100.00)   

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการ
อยา่งต่อเน่ือง 

115 39 43 3 0 200 4.33 6 
(57.50) (19.50) (21.50) (1.50) (0.00) (100.00)   

ค่าเฉลีย่รวม 4.38  

(มาก)  
 

  จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการที่
มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.38  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับ
แรกไดแ้ก่  เร่ืองความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 4.43 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เงื่อนไขและ
ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย 4.42 มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง  แม่นย  า เช่ือถือได ้มี
ค่าเฉล่ีย  4.38  ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.37 เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลับ มี
ค่าเฉล่ีย  4.35 และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.33 ตามล าดบั 
 
 



 

   28 

4.4 ส่วนที่ 4 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่า
ซ้ือรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา และจ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 
 ขอ้มูลระดบัการให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ
อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์จะน าเสนอ
ในรูปของค่าเฉล่ีย แสดงผลดงัตารางที่ 4.21 – 4.69 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมติัสินเช่ือ  4.02 4.07 
 (มาก) (มาก) 
2. ความน่าเช่ือถือของการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีให้บริการ 4.33 4.27 

(มาก) (มาก) 
3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 3.87 3.96 

(มาก) (มาก) 
4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 3.94 3.80 

(มาก) (มาก) 
5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 4.01 4.03 

(มาก) (มาก) 
6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 4.19 4.03 

(มาก) (มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 4.06 4.02 

 (มาก) (มาก) 
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 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และหญิง ให้ความส าคญัต่อด้าน
ผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบั
มากล าดับแรกได้แก่ความน่าเช่ือถือของการใช้บริการสินเช่ือที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.33  ล าดับ
รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.19 เงื่อนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิ
สินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.02 ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย  4.01 การพจิารณาอนุมตัิให้
วงเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.94 และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.87 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย  4.02 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของการใชบ้ริการสินเช่ือที่ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.27  ล าดบั
รองลงมา ได้แก่  เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.07 ผ่อนช าระ
หมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที และไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.03 มีบริการที่หลากหลายครบ
วงจร มีค่าเฉล่ีย  3.96 และการพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.80 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 4.40 4.49 
 (มาก) (มาก) 
2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 4.20 4.28 

(มาก) (มาก) 
3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

3.99 3.96 
(มาก) (มาก) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด 
 

4.14 4.04 
(มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 
 

4.12 4.01 
(มาก) (มาก) 

6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด 4.24 4.13 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.18 4.15 
 (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  และหญิง ให้ความส าคญัต่อดา้น
ราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความส าคญัต่อด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบั
มากล าดบัแรกไดแ้ก่ ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.40  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบี้ย
ในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.24 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา 
งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.20 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.14 ก าหนด
ระยะเวลาผอ่นช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.12 และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.99 ตามล าดบั 
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  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัต่อด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย  4.15 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบั
มากล าดับแรกได้แก่  ระดับของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.49  ล  าดับรองลงมา ได้แก่  อัตรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.28 ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณี
ปิดบัญชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.13 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย 4.04 
ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.01 และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.96 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 4.45 4.48 
 (มาก) (มาก) 
2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ีหลากหลาย 4.33 4.20 

(มาก) (มาก) 
3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

3.87 3.85 
(มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต 3.92 3.88 
(มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊  3.45 3.85 
(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 4.05 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่ าเฉ ล่ีย  4.00 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย  4.45 ล าดับรองลงมา ไดแ้ก่  ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.33 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.92 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.87 
และให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บริการให้ขอ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุ๊ก มี
ค่าเฉล่ีย  3.45 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.05 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย 4.48 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.20 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ีย 3.88 บริการท าสัญญานอกสถานที่  และบริการให้
ขอ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.85 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  
 

 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 4.24 4.17 
 (มาก) (มาก) 
2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกว่าปกติ 3.78 3.83 

(มาก) (มาก) 
3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบ้ียต ่า
กว่าปกติ 

4.15 4.15 
(มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ 3.57 3.69 
(มาก) (มาก) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.67 3.48 
(มาก) (ปานกลาง) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ 3.52 3.59 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.82 3.82 
   (มาก) (มาก) 
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 จากตารางที่ 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  และหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกได้แก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.24 
ล าดับรองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ มี
ค่าเฉล่ีย  4.15 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 3.78 การโฆษณา
ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย 3.67 ลูกคา้
ช าระตรงงวดได้สิทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.57 และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยใน
โอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  3.52 ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.82 เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.17 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ า
ไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.15 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อน
ช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.83 ลูกคา้ช าระตรงงวดได้สิทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  
3.69 และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.47 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่
ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธผ์่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
หนงัสือพมิพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.48 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต์ 4.30 4.19 
 (มาก) (มาก) 
2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.50 4.23 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 4.41 4.33 

(มาก) (มาก) 
4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.36 4.25 
(มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

4.17 4.03 
(มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ 4.19 4.04 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.32 4.18 
 (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  และหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย  4.32 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ระดับมากล าดับแรกได้แก่ พนักงานสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 4.50 ล าดับ
รองลงมา ได้แก่  พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย  4.41 พนักงานเต็มใจ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.36 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย  4.30 
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พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.19 และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.17  
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ระดับมากล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย  4.33 ล าดับ
รองลงมา ได้แก่  พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.25 พนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง 
ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย  4.23 พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  4.19 พนักงานมี
จ านวนเพยีงพอใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.04 และพนกังานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.03 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีความทนัสมยั 3.70 3.97 
(มาก) (มาก) 

2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 4.06 4.01 
(มาก) (มาก) 

3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 4.07 3.88 
(มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และ
ห้องน ้ า 

3.74 3.73 
(มาก) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ 3.65 3.79 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.84 3.88 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  และหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.84 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองสถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส านักงานทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  4.07 ล าดับรองลงมาได้แก่ มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง 
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.06 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และห้องน ้ า มี
ค่าเฉล่ีย  3.74 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  3.70 และมีหนังสือพิมพ ์
นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.63\5 ตามล าดบั  
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.88 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง 
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.01 ล าดับรองลงมา ได้แก่ การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความ
ทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.97 สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.88 มี
หนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.79 และภายในมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้ า  มีค่าเฉล่ีย  3.73 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

การใช้บริการสินเช่ือ 

ชาย 
(n = 125 ) 

หญงิ 
(n = 75 ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 4.43 4.40 
 (มาก) (มาก) 
2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.50 4.32 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.42 4.28 

(มาก) (มาก) 
4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า เช่ือถือได ้ 4.38 4.37 

(มาก) (มาก) 
5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.34 4.37 
(มาก) (มาก) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง 4.38 4.25 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.41 4.33 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  และหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ เร่ืองความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.50 ส าหรับปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 
ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย 4.43 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.42 มี
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ระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.38 และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย 4.34 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.33 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  4.40 
ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้ และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็น
ความลบั มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.37 ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.32 ความรวดเร็วใน
การให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.28 และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.25 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   41 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 
 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
อนุมติัสินเช่ือ  

3.90 4.18 3.79 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการ 

4.31 4.35 4.07 4.42 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 3.67 3.97 4.00 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 3.71 3.92 4.00 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 4.06 3.98 4.07 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 3.98 4.24 4.14 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.94 4.11 4.01 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาใน
รายละเอียด พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย   3.94  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.31 ล าดับรองลงมา ไดแ้ก่  ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย  
4.06 ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย  3.98  เงื่อนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการอนุมตัิสินเช่ือ มี



 

   42 

ค่าเฉล่ีย  3.90 การพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.71 และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มี
ค่าเฉล่ีย  3.67 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.35  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ไม่ต้องใช้ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย 4.24   เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.18  ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 
มีค่าเฉล่ีย  3.98   มีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.97 และการพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง 
มีค่าเฉล่ีย  3.92  ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.01 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.14 
ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ และผ่อนช าระหมดโอนเล่ม
ทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย 4.07  มีบริการที่หลากหลายครบวงจร และการพิจารณาอนุมตัิให้วงเงินกู้
สูง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.00 และเงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  
3.79 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 51 - 65 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.05 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกไดแ้ก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.42  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติ
สินเช่ือ มีบริการที่หลากหลายครบวงจร การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง และผอ่นช าระหมดโอนเล่ม
ทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.00  และไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 
 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
 

4.39 4.49 4.43 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา 
งานทะเบียน อ่ืนๆ 

4.06 4.21 4.50 4.37 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

3.76 4.03 4.14 4.05 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด 3.94 4.16 4.14 4.16 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 
 

3.96 4.11 4.07 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อน
ก าหนด 

4.33 4.18 4.00 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07 4.20 4.21 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.39 
ล าดบัรองลงมา ได้แก่  ส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.33  อัตรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.06 ก าหนดระยะเวลาผ่อน
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ช าระ มีค่าเฉล่ีย  3.96 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  3.94 และค่าประกันคุม้ครอง
สินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.76 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.49 
ล  าดบัรองลงมา ได้แก่  อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  
4.21 ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.18 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนใน
แต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.16  ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.11 และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
มีค่าเฉล่ีย  4.03 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.21 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา 
งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.50 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกไดแ้ก่ เร่ือง
ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.43 ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ และก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่
ละงวด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.14 ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.07 และส่วนลดดอกเบี้ยใน
กรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.00 ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 51 - 65 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียน
สัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.37 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ระดับของอัตราดอกเบี้ ย ก าหนด
ระยะเวลาผ่อนช าระ และส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบัญชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  
4.26 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.16 และค่าประกันคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  
4.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 
 

 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ 

4.49 4.49 4.64 3.95 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ี
หลากหลาย 

4.00 4.38 4.61 4.00 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

3.65 3.94 4.18 3.53 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ 
อินเทอร์เน็ต 

3.94 3.94 3.93 3.58 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊  

3.65 3.63 3.86 2.95 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 4.08 4.24 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.95 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 
มีค่าเฉล่ีย  4.49  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.00 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.94 บริการท าสัญญานอกสถานที่ และบริการให้
ขอ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.65 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.08 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
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ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.49  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.38 
บริการท าสัญญานอกสถานที่ และบริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  
3.94  และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.63 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ เร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 
มีค่าเฉล่ีย  4.64  และช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.61 ส าหรับปัจจัยย่อยให้
ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองบริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  4.18 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.93 และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.86  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 51 - 65 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.60 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรก ได้แก่ เร่ืองช่องทางการช าระค่างวดที่
หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.00  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  
3.95 บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.58 และบริการท าสญัญานอกสถานที่ มี
ค่าเฉล่ีย  3.53 ส าหรับปัจจยัย่อยให้ความส าคญัระดับปานกลางได้แก่ เร่ืองบริการให้ขอ้มูลทางส่ือ
สงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  2.95  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 4.14 4.25 4.18 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกว่า
ปกติ 

3.76 3.81 3.50 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น 
อตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าปกติ 

4.04 4.22 4.04 4.21 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ 3.88 3.53 3.46 3.63 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.37 3.69 3.57 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ 3.45 3.55 3.54 3.79 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.77 3.84 3.71 3.98 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.77  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ย
ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.14 ล าดับรองลงมาได้แก่ ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.04 ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.88 
และการก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.76 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้
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ความส าคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ เร่ืองมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.45  
และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มี
ค่าเฉล่ีย  3.37 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี ให้ความส าคญัปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.84  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่ อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  
4.25 ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ 
มีค่าเฉล่ีย  4.22 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.81 การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.69 มี
การแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.55 และลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น 
รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.53 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.71  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ย
ปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.18 ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ มี
ค่าเฉล่ีย  4.04  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ,์ อินเทอร์เน็ต, 
นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.57  มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.54 การก าหนด
ระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.50 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดับ
ปานกลางไดแ้ก่ เร่ืองลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพเิศษ เช่น รีไฟแนนซ์   มีค่าเฉล่ีย  3.46 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 51 - 65 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัย่อยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติ และ
การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.26  ล าดับรองลงมา
ไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.21 มีการ
แจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.79 การโฆษณาประชาสัมพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนังสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย 3.74  และลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ 
เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.63 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 
 

 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
รถยนต ์

4.27 4.27 4.18 4.32 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.35 4.41 4.54 4.21 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 4.27 4.38 4.54 4.42 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.20 4.38 4.25 4.42 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

4.06 4.23 4.00 3.79 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ 3.96 4.23 4.18 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.18 4.32 4.28 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
มีค่าเฉล่ีย 4.35 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถยนต์ และ
พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.27 พนักงานเต็มใจให้บริการ มี
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ค่าเฉล่ีย  4.20  พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.06 และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย  3.96 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.32 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย  4.41 ล าดับรองลงมาได้แก่ พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
พนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  4.38 พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน  4.27 พนักงานแต่งกายที่สุภาพ และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ  4.23 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.28 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ เร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
และพนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.54  ส าหรับปัจจยัย่อยให้
ความส าคญัระดบัให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองพนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 
4.25 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต์ และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ 
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.18 และพนกังานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีอายุระหว่าง 51 - 65 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.19 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน และพนกังานเตม็ใจให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.42 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  พนกังานมี
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  4.32  พนกังานสามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
มีค่าเฉล่ีย  4.21  พนักงานมีจ านวนเพยีงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.00 และพนกังานแต่งกายที่สุภาพ มี
ค่าเฉล่ีย  3.79 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาย ุ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีความทนัสมยั 3.65 3.98 3.61 3.53 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 3.96 4.11 4.04 3.95 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

4.00 4.13 3.71 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา 
กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้า 

3.57 3.85 3.71 3.58 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการ
ลูกคา้ 

3.43 3.80 3.79 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.72 3.97 3.77 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
    จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย  3.72  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองสถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านักงานทนัสมัย มีค่าเฉล่ีย  4.00  ล  าดบัรองลงมา ได้แก่  มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.96 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.65 และภายในมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.57  ส าหรับปัจจัยย่อยให้
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ความส าคญัระดับปานกลางได้แก่ เร่ืองมีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทัศน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย  3.43 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองสถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  4.13 ล าดับรองลงมา ได้แก่  มี
ส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.11 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมัย มี
ค่าเฉล่ีย 3.98 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  
3.85 และมีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.80 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.77  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองมีส านักงาน
เป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.04  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  มีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ 
ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.79 สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั และ
ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  3.71  
และการตกแต่งสถานที่ใหบ้ริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.61 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหวา่ง 51 - 65 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.69  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองมีส านักงานเป็น
หลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  3.95 ล าดับรองลงมา ได้แก่ มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ 
ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.74 สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมัย มี
ค่าเฉล่ีย  3.68 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  
3.58 และการตกแต่งสถานที่ใหบ้ริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.53 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 
 

 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

อายุ  

20 - 30 ปี   
(n = 49) 

31 - 40 ปี 
(n = 104) 

41 - 50 ปี 
(n = 28) 

51 - 65 ปี 
(n = 19) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

4.41 4.51 4.11 4.42 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.31 4.50 4.43 4.37 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.31 4.43 4.32 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  
แม่นย  า เช่ือถือได ้

4.39 4.50 3.96 4.26 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.35 4.40 4.18 4.32 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.35 4.42 4.11 4.11 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.35 4.46 4.18 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.35  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 
มีค่าเฉล่ีย  4.41 ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  
4.39 เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั และการปรับปรุงพฒันาการบริการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.35 
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ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ และความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.31  
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.46 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่  เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  
4.51 ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ และมีระบบปฏิบตัิงานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.50 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองความรวดเร็ว
ในการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.43 การปรับปรุงพฒันาการบริการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.42   
และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.18 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  มี
ค่าเฉล่ีย  4.43 ล าดับรองลงมาไดแ้ก่  ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.32 เก็บขอ้มูล
ลูกค้าเป็นความลับ มีค่าเฉล่ีย  4.18 เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และการปรับปรุง
พฒันาการบริการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.11 และมีระบบปฏิบตัิงานที่มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  3.96 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 51 - 65 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.29  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากเป็นล าดับแรกได้แก่  เร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย 4.42 ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 4.37 เก็บ
ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.32 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ และมีระบบปฏิบตัิงานที่
มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.26 และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.11 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมติั
สินเช่ือ  

4.03 4.04 4.17 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีให้บริการ 4.29 4.31 4.42 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 3.79 4.02 4.17 
 (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 3.83 3.95 4.00 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 4.13 3.86 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 4.12 4.15 4.08 

 (มาก) (มาก) (มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 4.03 4.06 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่  4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพให้ความส าคัญต่อด้าน
ผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.03 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  
4.29 ล  าดบัรองลงมา ได้แก่  ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้ทนัที มีค่าเฉล่ีย  4.13 ไม่ตอ้งใช้ผูค้  ้ า
ประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.12 เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.03 การ
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พิจารณาอนุมัติให้วงเงินกู้สูง มีค่าเฉล่ีย  3.83 และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.79 
ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.06 เม่ือพจิารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.31  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 
มีค่าเฉล่ีย  4.15  เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ  มีค่าเฉล่ีย  4.04 มีบริการที่
หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  4.02  การพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย 3.95 และผ่อนช าระ
หมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย  3.86 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อด้าน
ผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก
ล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.42 ล าดบัรองลงมา 
ไดแ้ก่  เงื่อนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มี
ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.17 ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย 4.08 การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง และ
ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.00 ตามล าดบั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   57 

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านราคา 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
 

4.38 4.52 4.33 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา 
งานทะเบียน อ่ืนๆ 

4.08 4.42 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

4.03 3.91 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด 4.13 4.07 4.08 
 (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 4.01 4.20 3.92 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อน
ก าหนด 

4.21 4.25 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 4.23 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) 

  
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.38 ล าดบัรองลงมา 
ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.21 ก าหนดจ านวนเงินผอ่นใน
แต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.13 อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  
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4.08 ค่าประกันคุ ้มครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.03 และก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.01 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.23 เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ เร่ืองระดบัของ
อตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.52  ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบั
แรกได้แก่  เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.42 
ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย 4.25 ก าหนด
ระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.20 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.07 และค่า
ประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.91 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก
ล าดับแรกได้แก่   เร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.33 ล  าดับรองลงมา ได้แก่  อัตรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.25 ก าหนดจ านวนเงินผ่อน
ในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.08 ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.00 ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ มี
ค่าเฉล่ีย  3.92 และส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  3.83 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 4.50 4.44 4.17 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 
2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ีหลากหลาย 4.33 4.27 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

4.01 3.72 3.58 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต 3.96 3.86 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟซบุก๊  

3.64 3.62 3.17 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.09 3.98 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากที่สุดได้แก่ เร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย  4.50 ส าหรับปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  เร่ือง
ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.33 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  บริการท าสัญญานอก
สถานที่ มีค่าเฉล่ีย  4.01  บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.96  และบริการให้
ขอ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.64 ตามล าดบั 
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  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 
มีค่าเฉล่ีย 4.44 ล  าดับรองลงมาไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.27 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.86 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย 3.72 
และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย 3.62  ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.70  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.17 ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มี
ค่าเฉล่ีย  3.92 บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.67 และบริการท าสญัญานอก
สถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.58 และใหค้วามส าคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่  เร่ืองบริการให้ขอ้มูลทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.17 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  
 

 
 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 4.26 4.14 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกว่า
ปกติ 

3.68 3.90 4.08 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น 
อตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าปกติ 

4.17 4.11 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ 3.64 3.57 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.70 3.46 3.67 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ 3.52 3.52 3.92 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.83 3.78 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคญัต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.83  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติ 
มีค่าเฉล่ีย  4.26 ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่  ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ย
ต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.17 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์, 
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อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.70 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มี
ค่าเฉล่ีย 3.68 ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพเิศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.64 และมีการแจกของขวญั 
ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.52 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย  3.78  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับ
มากล าดบัแรกไดแ้ก่ อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.14  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 
ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพเิศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.11  การก าหนด
ระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.90  ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รี
ไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.57 มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.52 และปัจจยั
ย่อยที่ให้ความส าคัญระดับปานกลางได้แก่  เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนงัสือพมิพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย 3.46 และตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.99  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกได้แก่  เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.33 
ล  าดบัรองลงมา ได้แก่  ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มี
ค่าเฉล่ีย 4.25 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.08 มีการแจก
ของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.92 ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ 
และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
รถยนต ์

4.25 4.26 4.33 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.48 4.31 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 4.41 4.36 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.28 4.37 4.33 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

4.19 4.05 3.92 
(มาก) (มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ 4.20 4.05 4.17 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.30 4.23 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.30 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย  
4.48 ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พนักงานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.41 พนกังานเต็ม
ใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.28 พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  4.25 และ
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พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.20  และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.19  
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองพนกังานเตม็ใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.37 ล าดบัรองลงมา 
ได้แก่ พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย  4.36 พนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย  4.31  พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  4.26 
พนักงานแต่งกายที่ สุภาพ   และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.05  
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองพนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรถยนต ์และพนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.33 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  พนกังานสามารถ
ใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และพนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.25   
พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.17 และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  3.92  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามสถานภาพ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีความทนัสมยั 3.74 3.90 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 4.05 4.05 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

4.01 4.04 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม 
ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้า 

3.64 3.86 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับ
บริการลูกคา้ 

3.60 3.81 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 3.93 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.81  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกไดแ้ก่  เร่ืองมีส านักงานเป็น
หลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.05 ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  4.01 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.74 ภายใน
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มี ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น  น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า  มีค่าเฉ ล่ีย   3.64  และมี
หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.60 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.93  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองมีส านักงานเป็น
หลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.05  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านักงานทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.04  การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  3.90  
ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า  มีค่าเฉล่ีย  3.86 และ
หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.81 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78  เม่ือพจิารณา
ในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองมี
ส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ มีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.83 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  
3.75 สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั และภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

สถานภาพ 

โสด 
 

(n = 107) 

สมรส 
 

(n = 81) 

หย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 
(n = 12) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 4.38 4.47 4.42 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.38 4.51 4.33 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 
3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.35 4.44 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า 
เช่ือถือได ้

4.36 4.44 4.08 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.36 4.33 4.33 
(มาก) (มาก) (มาก) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง 4.36 4.38 3.75 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.36 4.43 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพทุกระดบั ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีสถานภาพโสด ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉ ล่ีย 4.36 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน และ
ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.38 ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ มีระบบปฏิบตัิงานที่มีความ
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ถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได้ เก็บข้อมูลลูกคา้เป็นความลับ และการปรับปรุงพฒันาการบริการอย่าง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.36 และความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ ค่าเฉล่ีย  4.35  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉ ล่ีย  4.43 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่  เร่ืองความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  
4.51 ส าหรับปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองเงื่อนไขและ
ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีค่าเฉล่ีย  4.47 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ 
และมีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได้  มีค่าเฉล่ีย  4.44  การปรับปรุงพฒันาการ
บริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.38 และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.33  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย  4.17 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  4.42 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  และเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.33  ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้  และมีระบบปฏิบตัิงาน
ที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้ มีค่าเฉล่ีย  4.08 และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มี
ค่าเฉล่ีย  3.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการอนุมติัสินเช่ือ  

3.92 4.08 3.84 4.45 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินท่ีให้บริการ 

4.27 4.25 4.25 4.75 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 3.71 3.91 4.03 4.20 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 3.67 3.88 3.94 4.45 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียน
ไดท้นัที 

3.96 4.07 3.69 4.40 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 4.02 4.14 4.13 4.35 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.92 4.05 3.98 4.43 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในแต่
ละรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.92 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัย่อยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.27 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย 4.02 ผ่อนช าระหมด
โอนเล่มทะเบียนได้ทันที มีค่าเฉล่ีย 3.96 เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ  มี
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ค่าเฉล่ีย 3.92 มีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.71 และการพิจารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มี
ค่าเฉล่ีย  3.67 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.25 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ไม่ต้องใช้ผูค้  ้ าประกัน  มีค่าเฉล่ีย  4.14 เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 4.08ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 
มีค่าเฉล่ีย  4.07 มีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.91 และการพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 
มีค่าเฉล่ีย  3.88 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรกได้แก่  ความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินที่
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.25 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ไม่ตอ้งใช้ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย 4.13 มีบริการที่
หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  4.03 การพิจารณาอนุมัติให้วงเงินกู้สูง มีค่าเฉล่ีย  3.94 เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.84  และผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้
ทนัที มีค่าเฉล่ีย  3.69 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.43 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ เร่ือง 
ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการมีค่าเฉล่ีย  4.75 ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก  ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เง่ือนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ และการพจิารณา
อนุมติัให้วงเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  4.45  ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย  4.40  ไม่ตอ้ง
ใชผู้ค้  ้าประกนั มีค่าเฉล่ีย 4.35  และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย 4.20 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านราคา 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
 

4.39 4.54 4.16 4.50 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่า
เปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 

4.10 4.31 4.25 4.15 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

3.75 4.04 3.75 4.65 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละ
งวด 

3.88 4.20 4.19 4.10 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 
 

3.80 4.18 4.22 4.10 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชี
เช่าซ้ือก่อนก าหนด 

4.16 4.25 4.19 4.10 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 4.25 4.13 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.01 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกได้แก่  ระดบัของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  
4.39 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.16 อตัรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.10 ก าหนดจ านวนเงินผ่อน
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ในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  3.88 ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  3.80 และค่าประกันคุม้ครอง
สินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.75 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่  ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.54  ส าหรับ
ปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียน
สัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ีย  4.31  ส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบัญชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มี
ค่าเฉล่ีย  4.25ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย 4.20  ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มี
ค่าเฉล่ีย  4.18 และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.04 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียน
สัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ีย  4.25 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มี
ค่าเฉล่ีย 4.22 ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด และก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่
ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.19 ระดับของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.16 และค่าประกันคุ ้มครองสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.75 ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.27 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากที่สุดล าดบัแรกได้แก่  ค่าประกันคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 
4.65  ล าดับรองลงมา ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.50 ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัใน
ระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มี
ค่าเฉล่ีย  4.15 ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด ก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ และส่วนลดดอกเบี้ย
ในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ 

4.47 4.52 4.31 4.40 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ี
หลากหลาย 

4.18 4.37 4.19 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

3.90 4.04 3.44 3.60 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ 
อินเทอร์เน็ต 

4.06 3.90 3.84 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊  

3.73 3.77 3.38 2.80 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07 4.12 3.83 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความสะดวกในการ
ติดต่อขอใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.47 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มี
ค่าเฉล่ีย 4.18   บริการสอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  4.06 บริการท าสัญญานอก
สถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.90 และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ีย  3.73 
ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.12 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.52  ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองช่องทาง
การช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.37 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  4.04 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.90 และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย 3.77 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.83  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.31 ล าดบัรองลงมา ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.19 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต  มีค่าเฉล่ีย  3.84 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.44 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองบริการให้ขอ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ 
เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.38ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้งทั่วไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.74 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.40 ล าดบัรองลงมา ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.25 บริการ
สอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.65 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.60 
ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ เร่ืองบริการให้ขอ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ 
เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  2.80  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ีย 
ปกติ 

3.96 4.26 4.22 4.65 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่น
ช าระคืนนานกว่าปกติ 

3.63 3.87 3.97 3.60 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บ
เง่ือนไข พิเศษ เช่น อตัราดอกเบ้ียต ่า
กว่าปกติ 

3.96 4.19 4.16 4.45 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ 
เช่น รีไฟแนนซ์ 

3.51 3.84 3.31 3.30 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์, 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.29 3.71 3.53 3.95 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยใน
โอกาสต่างๆ 

3.27 3.64 3.31 4.15 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.60 3.92 3.75 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.60 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่า 
ดอกเบี้ยปกติ และลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษเช่นอตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  
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3.96 ล าดับรองลงมา การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.63 ลูกคา้
ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.51  ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดบั
ปานกลาง ได้แก่ เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์, 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร  มีค่าเฉล่ีย 3.29 และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 
3.27  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.92 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่า 
ดอกเบี้ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.26 ล าดับรองลงมา ไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น 
อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.19   การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มี
ค่าเฉล่ีย  3.87 ลูกค้าช าระตรงงวดได้สิทธิพิ เศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย 3.84 การโฆษณา
ประชาสัมพนัธผ์่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพมิพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.71 และ
มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.64 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.75 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ย
ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.22 ล  าดบัรองลงมา ได้แก่ ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.16 การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย 
3.97  และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์, อินเทอร์เน็ต , 
นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.53   ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองลูกคา้ช าระ
ตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ และ มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  
3.31 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.02  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ย
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่  เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ย 
ปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.65  ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองลูกคา้เก่าที่ใช้
บริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพเิศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.45 มีการแจกของขวญั ของ
ช าร่วยในโอกาสต่างๆ  ค่าเฉล่ีย 4.15 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.95  และการก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืน
นานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 3.60  ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดับปานกลาง ได้แก่ เร่ืองลูกคา้
ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพเิศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรถยนต ์

4.06 4.33 4.28 4.40 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

4.29 4.38 4.34 4.80 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังาน 

4.20 4.47 4.38 4.40 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.18 4.37 4.38 4.35 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

4.10 4.08 4.09 4.35 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ให้บริการ 

4.08 4.14 4.00 4.45 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.15 4.30 4.24 4.46 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.15 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  พนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย  4.29 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พนักงานมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉล่ีย  
4.20  พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.18 พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.10  พนักงานมี
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จ านวนเพียงพอใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.08   และพนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์มี
ค่าเฉล่ีย  4.06  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.30 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย  4.47 ล าดับรองลงมา ได้แก่ พนักงานสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจน  มี
ค่าเฉล่ีย  4.38 พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.37 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
รถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  4.33 พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14  และพนักงานแต่งกายที่
สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.08 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.24  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.38  ล าดับรองลงมา ได้แก่ พนักงานสามารถให้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย  4.34  พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  
4.28   พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.09   และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  
4.00 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.46 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัอยูร่ะดับมากที่สุดได้แก่  เร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง 
ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย  4.80 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรก ได้แก่ เร่ืองพนักงานมี
จ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.45 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต์ และ
พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉล่ีย  4.40  พนกังานเต็มใจใหบ้ริการ และพนักงาน
แต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.35 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาชีพ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีความ
ทนัสมยั 

3.75 3.76 3.78 4.20 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ 

4.08 4.10 3.84 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 

4.00 4.01 3.91 4.10 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้า 

3.76 3.73 3.44 4.15 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ 
ส าหรับบริการลูกคา้ 

3.78 3.68 3.41 4.05 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.87 3.86 3.68 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.87 เม่ือพจิารณา
ในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ือง
มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.08 ล าดับรองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  4.00 มีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการ
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ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.78 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และห้องน ้ า มี
ค่าเฉล่ีย  3.76 และการตกแต่งสถานที่ใหบ้ริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.75 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.86 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองมี
ส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.10 ล าดับรองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  4.01 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั มี
ค่าเฉล่ีย  3.76 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  
3.73 และมีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.68 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.68 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองสถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.91 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ มีส านกังาน
เป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.84 และการตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  
3.78 ตามล าดับ ส าหรับปัจจยัย่อยให้ความส าคญัระดับปานกลาง ได้แก่ ภายในมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.44  และมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.41 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉล่ีย  4.10 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกได้แก่  เร่ือง
การตกแต่งสถานที่ใหบ้ริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  4.20 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ภายในมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  4.15 สถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย  4.05 และมีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

อาชีพ 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ  
 (n = 51) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 97) 

ธุรกจิส่วนตวั 
 

(n = 32) 

รับจ้างทัว่ไป 
 

(n = 20) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

4.39 4.41 4.28 4.75 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.39 4.44 4.38 4.55 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.37 4.37 4.25 4.55 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  
แม่นย  า เช่ือถือได ้

4.31 4.35 4.31 4.75 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.35 4.32 4.28 4.60 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.35 4.38 4.28 4.10 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.36 4.38 4.30 4.55 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากทีสุ่ด) 

 
 จากตารางที่ 4.48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปใหค้วาม 
ส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบั
มากที่สุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 
และธุรกิจส่วนตวั ใหค้วามส าคญัต่อดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่า
ซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 
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ซบัซอ้น และความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.39 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.37 เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั และการปรับปรุงพฒันาการบริการ
อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.35 มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  4.31 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.38  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  4.44 ล าดับรองลงมา ได้แก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  4.41 การ
ปรับปรุงพัฒนาการบริการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.38 ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้  มี
ค่าเฉล่ีย  4.37 มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  4.35 และเก็บขอ้มูล
ลูกคา้เป็นความลบั การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.32 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.30 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  4.38 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  
4.31 เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั และการปรับปรุงพฒันาการ
บริการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.28 และความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า มีค่าเฉล่ีย 4.25 
ตามล าดบั 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองมีระบบปฏิบตัิงานที่มี
ความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้และเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีค่าเฉล่ีย  4.75 เก็บขอ้มูล
ลูกคา้เป็นความลับมีค่าเฉล่ีย   4.60   ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  และความรวดเร็วในการ
ให้บริการลูกค้า มีค่าเฉล่ีย  4.55  ส าหรับปัจจัยย่อยให้ความส าคัญระดับมากได้แก่ การปรับปรุง
พฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.10 ตามล าดบั 
 
 
 
 



 

   83 

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการอนุมติัสินเช่ือ  

3.91 4.04 4.10 4.22 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน
ท่ีให้บริการ 

4.17 4.39 4.33 4.30 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 3.80 3.90 4.08 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 3.80 3.69 4.23 4.19 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้
ทนัที 

3.87 3.98 4.18 4.19 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 3.98 4.06 4.31 4.37 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.93 3.99 4.18 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาใน
รายละเอียด พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย   3.93  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน
ที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ไม่ตอ้งใช้ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย  3.98  เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.91 ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 



 

   84 

มีค่าเฉล่ีย  3.87  มีบริการที่หลากหลายครบวงจร และการพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.80 
ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.39  ล าดับรองลงมา ได้แก่ ไม่ต้องใช้ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย 4.06   
เงื่อนไข (Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ  มีค่าเฉล่ีย  4.04   ผ่อนช าระหมดโอนเล่ม
ทะเบียนได้ทนัที มีค่าเฉล่ีย  3.98   มีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.90 และการพิจารณา
อนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.69  ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.18   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.33 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.31 การ
พิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  4.23 ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย 4.18  
เงื่อนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.10  และมีบริการที่หลากหลายครบ
วงจร มีค่าเฉล่ีย  4.08 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.22   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย 
4.37  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ มีคา่เฉล่ีย  4.30  เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.22  การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง และ
ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้ทันที มีค่าเฉล่ีย  4.19  และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มี
ค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
 

4.28 4.49 4.56 4.41 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่า
เปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 

4.02 4.25 4.41 4.33 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

3.74 3.89 4.28 4.30 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละ
งวด 

3.93 4.20 4.18 4.07 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 
 

3.85 4.13 4.21 4.22 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีเช่า
ซ้ือก่อนก าหนด 

3.81 4.35 4.28 4.41 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.94 4.22 4.32 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  ระดับของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.28   
ล าดับรองลงมา ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  
4.02 ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  3.93 ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  3.85 
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ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  3.81 และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.74 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.22   เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ย
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่  เร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย มี
ค่าเฉล่ีย  4.49 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  
4.35  อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.25 ก าหนด
จ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.20  ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.13 และค่า
ประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.89 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.32 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ย
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดได้แก่ เร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  
4.56  ส าหรับปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่า
เปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.41    ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ และส่วนลดดอกเบี้ยใน
กรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.28  ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.21 และ
ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.18 ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ระดบัของอตัราดอกเบี้ย และส่วนลดดอกเบี้ย
ในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.41 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.33 ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.30  
ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย 4.22 และก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด ก าหนด
ระยะเวลาผอ่นช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.07 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.51 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ 

4.24 4.50 4.64 4.52 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ี
หลากหลาย 

4.02 4.29 4.44 4.56 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

3.59 3.96 3.92 4.04 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ 
อินเทอร์เน็ต 

3.72 3.96 4.03 3.93 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊  

3.69 3.54 3.33 4.00 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.85 4.05 4.07 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.85 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.24  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  
4.02   บริการสอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.72  บริการให้ขอ้มูลทางส่ือสังคม
ออนไลน์  เช่นไลน์  เฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ีย 3.69 และบริการท าสัญญานอกสถานที่  มี ค่าเฉล่ีย 3.59  
ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด 
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ เร่ืองความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.50  ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ือง
ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.29   บริการท าสัญญานอกสถานที่ และบริการ
สอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.96  และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.54 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด 
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่  เร่ืองความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.64  ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ือง
ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.44   บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ีย  4.03  และบริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.92   ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญั
ระดับปานกลางไดแ้ก่ เร่ืองบริการให้ขอ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ีย  3.33  
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากที่สุดล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองช่องทางการช าระ
ค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.56  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ีย  4.52 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากไดแ้ก่ เร่ืองบริการท าสัญญานอกสถานที่ มี
ค่าเฉล่ีย  4.04 บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  4.00  และบริการให้ขอ้มูลทาง
ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.93  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.52 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ีย
ปกติ 

4.15 4.20 4.33 4.22 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่น
ช าระคืนนานกว่าปกติ 

3.91 3.89 3.51 3.70 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บ
เง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบ้ียต ่า
กว่าปกติ 

3.96 4.28 4.28 3.96 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ 
เช่น รีไฟแนนซ์ 

3.70 3.66 3.28 3.78 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์, 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.46 3.58 3.92 3.48 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยใน
โอกาสต่างๆ 

3.35 3.58 3.87 3.37 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.76 3.86 3.87 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    มีค่าเฉล่ีย  3.76  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่า
กว่าดอกเบี้ ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.15  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเงื่อนไขพิเศษ 
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เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.96 การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกวา่ปกติ 
มีค่าเฉล่ีย  3.91  ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพเิศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.70 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้
ความส าคัญระดับปานกลางได้แก่ เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.46  และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาส
ต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.35 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ให้ความส าคญั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.86  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการ
ซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.28 ล าดบัรองลงมา ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ  มีค่าเฉล่ีย 4.20 การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  
3.89 ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพเิศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.66 การโฆษณาประชาสัมพนัธผ์า่น
ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยใน
โอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.58 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.87  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ย
ลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.33  ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ ยต  ่ ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.28  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
หนงัสือพมิพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.92 มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มี
ค่าเฉล่ีย  3.87 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.51 ส าหรับปัจจยั
ยอ่ยให้ความส าคญัระดับปานกลางได้แก่ เร่ืองลูกคา้ช าระตรงงวดได้สิทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มี
ค่าเฉล่ีย  3.28  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากได้แก่ เร่ืองอัตราดอกเบี้ ยลดลงต ่ากว่า
ดอกเบี้ ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.22  ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ยต  ่ากว่า
ปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.96 ลูกค้าช าระตรงงวดได้สิทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.78  และการ
ก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.70  ส าหรับปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญั
ระดับปานกลาง ได้แก่ เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ,์ 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย 3.48   และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  
3.37 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรถยนต ์

4.06 4.31 4.36 4.37 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

4.09 4.53 4.62 4.30 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังาน 

4.02 4.54 4.59 4.33 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.09 4.48 4.31 4.33 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

3.78 4.29 4.33 3.96 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ให้บริการ 

3.72 4.31 4.33 4.15 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.96 4.41 4.42 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
และพนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ล าดับรองลงมา ได้แก่ พนักงานมีความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย  4.06  พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย  
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4.02  พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  3.78 และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  
3.72 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยั
ย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากที่สุดล าดับแรกได้แก่ เร่ืองพนักงานมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย 4.54  และพนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ชัดเจน  มี
ค่าเฉล่ีย  4.53 ส าหรับปัจจยัย่อยให้ความส าคญัระดับมากได้แก่ เร่ืองพนักงานเต็มใจให้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย  4.48   พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.29 พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
รถยนต ์และพนกังานมีจ านวนเพยีงพอใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.31 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ย
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดล าดบัแรกได้แก่ พนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.62  และพนกังานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ค่าเฉล่ีย 4.59  ส าหรับ
ปัจจัยย่อยให้ความส าคญัระดับให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองพนักงานมีความรู้
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต ์ค่าเฉล่ีย 4.36   พนักงานแต่งกายที่สุภาพ  และพนักงานมีจ านวน
เพยีงพอใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.33  และพนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.31  ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.24 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
รถยนต์ มีค่าเฉล่ีย  4.37   ล าดับรองลงมา ได้แก่ พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน และ
พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.33  พนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย  
4.30  พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.15 และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  
3.96 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.54 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมี
ความทนัสมยั 

3.65 3.78 3.92 4.04 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ 

3.89 4.10 4.15 4.04 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 

3.87 4.09 3.95 4.07 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และ
ห้องน ้ า 

3.59 3.76 3.95 3.63 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ 

3.44 3.76 3.90 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.69 3.90 3.97 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย  3.69  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองมีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  3.89 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงาน
ทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.87  การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.65 และภายในมีส่ิง
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อ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.59  ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้
ความส าคญัระดับปานกลางได้แก่ เร่ืองมีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทัศน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย  3.44 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรก
ได้แก่ เร่ืองมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.10  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ สถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  4.09 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมี
ความทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.78 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และ
หอ้งน ้ า และมีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.76 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.97  เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรก
ได้แก่ เร่ืองมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.15  ล าดับรองลงมา ได้แก่ สถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั และภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม 
ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.95  การตกแต่งสถานที่ใหบ้ริการมีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  
3.92 และมีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.90 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.90 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ือง
สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  4.07 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การ
ตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั และมีส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.04 มี
หนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.74 และภายในมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.63 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.55 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 20,000 
บาท   

(n = 54) 

20,001 - 
30,000 บาท 
(n = 80) 

30,001 - 
40,000 บาท 
(n = 39) 

40,001 บาท
ขึน้ไป 
(n = 27) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

4.15 4.53 4.56 4.44 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.15 4.50 4.56 4.59 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.06 4.46 4.56 4.44 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  
แม่นย  า เช่ือถือได ้

4.06 4.51 4.49 4.44 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.15 4.48 4.56 4.07 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.09 4.45 4.46 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.11 4.49 4.53 4.38 

(มาก) (มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.55 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 
บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนต ์ในระดบัมากที่สุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 20,001 - 
30,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.11  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 
ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.15 ล าดบัรองลงมา 
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ไดแ้ก่ การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.09 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ 
และมีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  4.06  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.49 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดล าดบัแรกไดแ้ก่  เง่ือนไขและขั้นตอน
ไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  4.53 มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได้ มีค่าเฉล่ีย  
4.51  และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.50 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดับ
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย 4.48  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.46  และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.45 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย  4.53 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากที่สุดและมีค่าเฉล่ียเท่ากันได้แก่ 
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  ความรวดเร็วในการ
ให้บริการลูกคา้ และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลับ มีค่าเฉล่ีย  4.56 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญั
ระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองมีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย  4.49 
และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.46  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.38   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากที่สุดได้แก่ เร่ืองความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  มี
ค่าเฉล่ีย 4.59  ส าหรับปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน มีระบบปฏิบัติงานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได้ และความรวดเร็วในการ
ให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.44 การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.26 และเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.07 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมติั
สินเช่ือ  

3.84 4.09 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีให้บริการ 4.16 4.36 4.14 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 4.09 3.88 3.82 
 (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 4.00 3.86 3.95 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 3.50 4.12 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 4.03 4.14 4.23 

 (มาก) (มาก) (มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 3.94 4.07 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาให้ความส าคญัต่อดา้น
ผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อด้านผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.94   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ 
มีค่าเฉล่ีย  4.16  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  มีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  4.09 ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ า
ประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.03  การพจิารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  4.00  เงื่อนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็น
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เกณฑใ์นการอนุมัติสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.84  ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้ทนัที มีค่าเฉล่ีย  3.50  
ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑท์ี่มี
ผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.07 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.36  ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใช้
ผูค้  ้ าประกัน  มีค่าเฉล่ีย  4.14  ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้ทันที  มีค่าเฉล่ีย  4.12  เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือ  มีค่าเฉล่ีย  4.09  มีบริการที่หลากหลายครบวงจร  มี
ค่าเฉล่ีย 3.88 และการพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑท์ี่มี
ผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ไม่ตอ้งใช้ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย 4.23 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินที่
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14  ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย  4.09   เงื่อนไข (Criteria) 
ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 4.00   การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.95 
และมีบริการที่หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.82 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
 

4.25 4.49 4.32 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา 
งานทะเบียน อ่ืนๆ 

4.44 4.18 4.23 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

3.97 4.01 3.82 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด 4.41 4.02 4.23 
 (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 4.38 3.99 4.23 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อน
ก าหนด 

4.19 4.21 4.18 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.27 4.15 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่ าเฉ ล่ีย  4.27 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา 
งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.44  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มี
ค่าเฉล่ีย  4.41 ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.38 ระดบัของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.25   
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ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.19  และค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.97  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาที่มี
ผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.15 เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ระดบัของอตัราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.49  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่า
ซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย 4.21 อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มี
ค่าเฉล่ีย  4.18   ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  4.02   ค่าประกันคุม้ครองสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  4.01  และก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ มีค่าเฉล่ีย  3.99   ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาที่มี
ผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17   เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ระดับของอัตราดอกเบี้ ย มีค่าเฉล่ีย  4.32 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่า
เปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด และก าหนดระยะเวลาผ่อน
ช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.23 ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.18   และค่า
ประกนัคุม้ครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย 3.82  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.58 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 4.22 4.55 4.23 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 
2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ีหลากหลาย 4.06 4.32 4.32 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

3.53 3.88 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต 4.03 3.84 4.18 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟซบุก๊  

3.25 3.60 4.14 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.82 4.04 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.82  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.22   ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.06   
บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  4.03  บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  
3.53  ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ บริการให้ขอ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ 
เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.25 ตามล าดบั 
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  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.04  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ีย 4.55 ส าหรับปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่
หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.32 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย 3.88 และบริการสอบถามทาง
โทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  3.84 และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุ๊ก 
มีค่าเฉล่ีย 3.60  ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.23 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย 
มีค่าเฉล่ีย  4.32  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ บริการท าสญัญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  4.27 ความสะดวกใน
การติดต่อขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  4.23 บริการสอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  4.18 
และบริการใหข้อ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  4.14 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.59 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 4.19 4.24 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนาน
กว่าปกติ 

4.13 3.71 3.91 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ 
เช่น อตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าปกติ 

4.09 4.17 4.09 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รี
ไฟแนนซ์ 

3.50 3.60 3.86 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.56 3.60 3.64 
(มาก) (มาก) (มาก) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ 3.47 3.55 3.64 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.82 3.81 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.59 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.82  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติ มี
ค่าเฉล่ีย  4.19   การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.13ลูกคา้เก่าที่ใช้
บ ริการซ ้ าได้รับ เง่ือนไขพิ เศษ  เช่น  อัตราดอกเบี้ ยต  ่ ากว่าปกติ มีค่ าเฉ ล่ีย  4.09 การโฆษณา
ประชาสัมพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.56  และ



 

   104 

ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.50  ส าหรับปัจจยัย่อยให้ความส าคญั
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ เร่ืองมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.47 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย  3.81  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบั
มากล าดบัแรกไดแ้ก่ อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.24  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 
ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพเิศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.17  การก าหนด
ระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.71  ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รี
ไฟแนนซ์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์, อินเทอร์เน็ต , 
นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย 3.60 และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.55  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย  3.87   เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบั
มากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติ และลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บ
เง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ล  าดับรองลงมา ได้แก่  การก าหนด
ระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.91  ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รี
ไฟแนนซ์  มีค่าเฉล่ีย 3.86 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์, 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.64   ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
รถยนต ์

4.41 4.27 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.41 4.41 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 4.47 4.40 4.14 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.38 4.34 4.14 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

4.19 4.08 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ 4.09 4.16 4.05 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.32 4.27 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.60 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นบุคคลทีมี่ผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่ าเฉ ล่ีย  4.32 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
มีค่าเฉล่ีย 4.47 ล  าดับรองลงมา ได้แก่ พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถยนต์ และ
พนักงานสามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย  4.41 และพนักงานเต็มใจใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  
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4.38  พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.19  และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  
4.09  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่ าเฉ ล่ีย  4.27 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
มีค่าเฉล่ีย  4.41  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉล่ีย  4.40   
พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.34   พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์สินเช่ือรถยนต์ มี
ค่าเฉล่ีย  4.27  พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.16 และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มี
ค่าเฉล่ีย  4.08  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉ ล่ีย  4.14 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.27  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พนักงานมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังาน และพนกังานเตม็ใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.14  พนักงานมีจ านวนเพยีงพอให้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย  4.05 และพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย  4.00  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.61 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีความทนัสมยั 3.66 3.84 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 3.81 4.11 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

3.84 4.03 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา 
กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้า 

3.59 3.74 3.91 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับ
บริการลูกคา้ 

3.41 3.77 3.68 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.66 3.90 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางที่ 4.61 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือ
รถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.66  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่  เร่ืองสถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  3.84  ล าดับรองลงมา ได้แก่  มี
ส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  3.81 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมัย มี
ค่าเฉล่ีย 3.66 ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  
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3.59  ส าหรับปัจจยัย่อยให้ความส าคญัระดับระดับปานกลางได้แก่ เร่ืองมีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.41 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.90  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองมี
ส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.11  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.03  การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมยั มี
ค่าเฉล่ีย  3.84  หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.77  และภายในมีส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และหอ้งน ้ า  มีค่าเฉล่ีย  3.74   ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ สถาน
ประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  4.00  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ มี
ส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.95  ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา 
กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.91 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทนัสมัย มีค่าเฉล่ีย  
3.82 และมีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.68   ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.62 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ระดับการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี 
(n = 32) 

ปริญญาตรี 
(n = 146) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 22) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 4.38 4.47 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.47 4.45 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.31 4.38 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า 
เช่ือถือได ้

4.38 4.40 4.18 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.38 4.36 4.23 
(มาก) (มาก) (มาก) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง 4.38 4.34 4.23 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.38 4.40 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.62 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ในระดับมาก เม่ือ
พจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.38 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  
4.47 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีระบบปฏิบตัิงานที่มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เช่ือถือได้ เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มี
ค่าเฉล่ีย  4.38 และความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ ค่าเฉล่ีย  4.31  ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกได้แก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มี
ค่าเฉล่ีย  4.47  ล าดับรองลงมา ได้แก่ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  มีค่าเฉล่ีย  4.45  มีระบบ
ปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้ มีค่าเฉล่ีย  4.40  ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย  4.38  เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.36  และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.34 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย  4.36  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั 
และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.23 มีระบบปฏิบตัิงานที่มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เช่ือถือได้ มีค่าเฉล่ีย  4.18   และเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  4.14   
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการ
สินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไข (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมติัสินเช่ือ  4.08 3.98 
 (มาก) (มาก) 
2. ความน่าเช่ือถือของการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีให้บริการ 4.26 4.37 

(มาก) (มาก) 
3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร 3.95 3.84 

(มาก) (มาก) 
4. การพิจารณาอนุมติัให้วงเงินกูสู้ง 3.88 3.90 

(มาก) (มาก) 
5. ผอ่นช าระหมดโอนเล่มทะเบียนไดท้นัที 4.09 3.90 

(มาก) (มาก) 
6. ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 4.17 4.07 

(มาก) (มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 4.07 4.01 

 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ใน
ระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ความน่าเช่ือถือของการใชบ้ริการสินเช่ือที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  
4.26  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้ าประกนั มีค่าเฉล่ีย  4.17 ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้
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ทนัที มีค่าเฉล่ีย  4.09 เงื่อนไข (Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  4.08 มีบริการที่
หลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ีย  3.95 และการพจิารณาอนุมติัใหว้งเงินกูสู้ง มีค่าเฉล่ีย  3.88 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือมากกวา่ 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.01 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ ความน่าเช่ือถือของการใช้บริการสินเช่ือที่
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.37  ล  าดับรองลงมา ได้แก่ ไม่ตอ้งใช้ผูค้  ้ าประกัน มีค่าเฉล่ีย  4.07 เงื่อนไข 
(Criteria) ที่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการอนุมตัิสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.98 การพิจารณาอนุมัติให้วงเงินกูสู้ง และ
ผ่อนช าระหมดโอนเล่มทะเบียนได้ทนัที มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  3.90 และมีบริการที่หลากหลายครบ
วงจร มีค่าเฉล่ีย  3.84 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.64 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านราคา 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 4.47 4.39 
 (มาก) (มาก) 
2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 4.22 4.25 

(มาก) (มาก) 
3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 

3.97 3.99 
(มาก) (มาก) 

4. ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด 
 

4.10 4.11 
(มาก) (มาก) 

5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ 
 

4.05 4.12 
(มาก) (มาก) 

6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด 4.22 4.18 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.17 4.17 
 (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อดา้นราคาที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบั
มาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัต่อดา้นราคา โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.47  ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 
ส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบัญชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียน
สญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.22 ก าหนดจ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย  
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4.10 ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย  4.05 และค่าประกันคุ ้มครองสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  3.97 
ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคัญต่อด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.17 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีค่าเฉล่ีย  4.39  ล าดบั
รองลงมา ได้แก่ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  4.25 
ส่วนลดดอกเบี้ ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด มีค่าเฉล่ีย  4.18 ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ มี
ค่าเฉล่ีย  4.12 ก าหนดจ านวนเงินผ่อนในแต่ละงวด มีค่าเฉล่ีย 4.11 และค่าประกันคุม้ครองสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.99 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.65 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใช้
บริการสินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 4.50 4.40 
 (มากท่ีสุด) (มาก) 
2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ีหลากหลาย 4.28 4.29 

(มาก) (มาก) 
3. บริการท าสัญญานอกสถานท่ี  
 

3.89 3.82 
(มาก) (มาก) 

4. บริการสอบถามทางโทรศพัท ์/ อินเทอร์เน็ต 3.99 3.78 
(มาก) (มาก) 

5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊  3.76 3.36 
(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 3.93 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การ
เช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.08 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย  
4.50 ส าหรับปัจจัยย่อยที่ให้ความส าคัญระดับมากล าดับแรกได้แก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่
หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.28 ล าดับรองลงมา ได้แก่ บริการสอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ีย  3.99 บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย  3.89 และบริการให้ข้อมูลทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย  3.76 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.93  เม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่  ปัจจยั
ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากล าดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.40 ล าดับรองลงมา ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย  4.29 
บริการท าสัญญานอกสถานที่ มีค่าเฉล่ีย 3.82 และบริการสอบถามทางโทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.78 ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ บริการให้ขอ้มูลทาง
ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ีย 3.36 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.66 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใช้
บริการสินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 4.22 4.21 
 (มาก) (มาก) 
2. การก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกว่าปกติ 3.76 3.85 

(มาก) (มาก) 
3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบ้ียต ่า
กว่าปกติ 

4.13 4.18 
(มาก) (มาก) 

4. ลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ 3.66 3.55 
(มาก) (มาก) 

5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร 

3.59 3.61 
(มาก) (มาก) 

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ 3.59 3.47 
(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.82 3.81 
   (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการ
เช่าซ้ือรถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ  1 คร้ัง ให้ความส าคัญต่อด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติ มี
ค่าเฉล่ีย  4.22 ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  
4.13 การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย 3.76 ลูกคา้ช าระตรงงวดได้
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สิทธิพิเศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.66 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
หนังสือพิมพ ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร และมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ  3.59 ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย  3.81 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับ
มากล าดับแรกไดแ้ก่ อัตราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.21 ล าดับรองลงมา ไดแ้ก่ 
ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ มีค่าเฉล่ีย  4.18 การก าหนด
ระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกว่าปกติ มีค่าเฉล่ีย  3.85 การโฆษณาประชาสัมพนัธผ์่านส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ,์ อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร มีค่าเฉล่ีย  3.61 และลูกคา้ช าระตรงงวดไดสิ้ทธิ
พเิศษ เช่น รีไฟแนนซ์ มีค่าเฉล่ีย  3.55 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัยอ่ยที่ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ เร่ืองมีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.47 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.67 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต์ 4.20 4.35 
 (มาก) (มาก) 
2. พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.34 4.47 

(มาก) (มาก) 
3. พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 4.36 4.41 

(มาก) (มาก) 
4. พนกังานเต็มใจให้บริการ 
 

4.27 4.39 
(มาก) (มาก) 

5. พนกังานแต่งกายท่ีสุภาพ 
 

4.02 4.25 
(มาก) (มาก) 

6. พนกังานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ 4.07 4.24 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.21 4.35 
 (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ  1 คร้ัง ให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  4.21 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
มีค่าเฉล่ีย  4.36 ล าดบัรองลงมา ได้แก่ พนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.34 
พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.27 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถยนต์ มี
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ค่าเฉล่ีย  4.20 พนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.07 และพนักงานแต่งกายที่สุภาพ มี
ค่าเฉล่ีย  4.02  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
มีค่าเฉล่ีย  4.47 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย  4.41 
พนักงานเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ีย  4.39 พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือรถยนต์ มี
ค่าเฉล่ีย  4.35 พนักงานแต่งกายที่สุภาพ มีค่าเฉล่ีย  4.25 และพนักงานมีจ านวนเพียงพอให้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย  4.24 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.68 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพที่มีผลการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
จ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง 
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีความทนัสมยั 3.82 3.78 
(มาก) (มาก) 

2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 4.06 4.03 
(มาก) (มาก) 

3. สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 4.01 3.99 
(มาก) (มาก) 

4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ 
และห้องน ้ า 

3.81 3.63 
(มาก) (มาก) 

5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ 3.63 3.80 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.87 3.84 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.87 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดับแรกได้แก่ เร่ืองมีส านักงานเป็น
หลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย  4.06 ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านักงานทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  4.01 การตกแต่งสถานที่ให้บริการมีความทันสมัย มีค่าเฉล่ีย  3.82 
ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เก้าอ้ีนั่ง และห้องน ้ า มีค่าเฉล่ีย  3.81 และมี
หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.63 ตามล าดบั  
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  3.84 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ มีส านักงาน
เป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.03 ล าดับรองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย  3.99 มีหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ส าหรับบริการ
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  3.80 และภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนั่ง และห้องน ้ า  
มีค่าเฉล่ีย  3.63 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.69 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการ
สินเช่ือ 
 

 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

จ านวนคร้ังเคยใช้บริการสินเช่ือ 

1 คร้ัง 
(n = 120) 

มากกว่า 1 คร้ัง 
(n = 80) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 4.38 4.47 
 (มาก) (มาก) 
2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.39 4.49 

(มาก) (มาก) 
3. ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.34 4.41 

(มาก) (มาก) 
4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า เช่ือถือได ้ 4.38 4.36 

(มาก) (มาก) 
5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 
 

4.35 4.35 
(มาก) (มาก) 

6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง 4.34 4.31 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.37 4.40 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางที่ 4.69 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 
คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนต ์ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉ ล่ีย  4.37 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปั จจัยที่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ มีค่าเฉล่ีย  
4.39 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน และมีระบบปฏิบตัิงานที่มีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.38 เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย 4.35 ความ
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รวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  
4.34 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการสินเช่ือมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปัจจยัที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากล าดบัแรกไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ มี
ค่าเฉล่ีย  4.49 ล าดับรองลงมา ได้แก่ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย  4.47 ความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย  4.41 มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้ มี
ค่าเฉล่ีย  4.36 เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ีย  4.35 และการปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.31 ตามล าดบั 
 
4.5 ส่วนที่ 5 แสดงปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
ใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์จ านวน 25 คน จากผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 200 คน ซ่ึงใน
ส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของจ านวน แสดงผลดงัตารางที่ 4.70 – 4.71 
 
ตารางที่ 4.70 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัปัญหาในการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์จ าแนก
ตามส่วนประสมทางการตลาด 
 

ล าดับที ่ ปัญหาในการใช้บริการ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์   
1 ไม่สามารถหาผู ้ค  ้ าประกันได้ ท  าให้หมดโอกาสกู้หรือต้อง

เสียเวลากวา่จะท าเร่ืองขออนุมติัสินเช่ือผา่น 11 
2 เงื่อนไขที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ ท าใหผู้ข้อสินเช่ือ

ไม่ไดรั้บวงเงินตามที่ตอ้งการ 7 
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหาในการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์
จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด 

ล าดับที ่ ปัญหาในการใช้บริการ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านราคา  
1 อตัราดอกเบี้ยสูงเกินไป 15 
2 อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 

สูงเกินไป 9 
3 จ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวดสูงเกินไป 6 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
1 ท าเลที่ตั้งไม่เหมาะสมท าใหไ้ม่สะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 7 
2 ไม่สามารถการติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เนตได ้ 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

1 ไม่มีส่วนลดใหแ้ก่ลูกคา้ กรณีที่ช าระค่างวดเร็วกวา่ปกติ  9 
2 ไม่คอ่ยมีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือโทรทศัน์ 5 
3 การโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ มีรายละเอียดไม่ชดัเจน

เท่าที่ควร 4 
4 ไม่ไดรั้บเง่ือนไขพเิศษ กรณีเป็นลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ า เช่น 

อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ 2 
ด้านบุคคล  

1 พนกังานไม่สามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน โดยเฉพาะ
เง่ือนไขต่างๆ ที่ควรทราบ 11 

2 พนกังานแสดงกิริยามารยาทไม่สุภาพ โดยเฉพาะกรณีติดตามค่า
งวดคา้งช าระ 3 

3 พนกังานไม่ค่อยมีความรับผดิชอบ กรณีที่เกิดปัญหาหรือตอ้งการ
ค าปรึกษา 2 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

1 สถานประกอบการไม่สะอาด จดัวางเอกสาร และอุปกรณ์ไม่เป็น
ระเบียบ 9 

2 สถานที่ประกอบการมีพื้นที่คบัแคบ 4 
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ตารางที่ 4.70 (ต่อ) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหาในการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์
จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด 
 

ล าดับที ่ ปัญหาในการใช้บริการ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านกระบวนการ  
1 ความล่าชา้ในการอนุมติัสินเช่ือ 15 
2 เง่ือนไขและขั้นตอนในการขอสินเช่ือยุง่ยาก ซบัซอ้น ไม่ยดืหยุน่ 9 
3 การช าระค่าบริการใชเ้วลานาน 6 
4 เม่ือผอ่นช าระค่างวดครบแลว้ แต่ตอ้งรอโอนเล่มทะเบียนหลาย

วนั จึงจะไดรั้บ 3 
หมายเหตุ: การคิดจ านวน คิดจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 25 คน 
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ตารางที่ 4.71 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์จ าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาด 
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการใช้บริการ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์  
1 สามารถใชห้ลกัทรัพยส่์วนบุคคลค ้าประกนั แทนผูค้  ้าประกนัได ้ 9 
2 การเพิม่อตัราวงเงินสินเช่ือใหม้ากขึ้น 6 

ด้านราคา  
1 การคิดอตัราดอกเบี้ยควรใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั 11 
2 อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรคิดใหเ้หมาะสม ไม่สูงเกินไป 7 
3 จ านวนเงินผอ่นในแต่ละงวดไม่ควรสูงเกินไป 4 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
1 การเพิม่ช่องทางการติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 5 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   

1 การมีส่วนลดใหแ้ก่ลูกคา้ กรณีที่ช าระค่างวดเร็วกวา่ปกติ  6 
2 การโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือโทรทศัน์ 3 
3 หากเป็นลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ า ควรไดรั้บเง่ือนไขพเิศษ เช่น 

อตัราดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติ 2 
ด้านบุคคล  

1 มีการฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัความรู้ในการให้บริการสินเช่ือ
เพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 8 

2 มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัมารยาทในการใหบ้ริการ และสร้าง
จิตส านึกใหแ้ก่พนกังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 4 
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ตารางที่ 4.71 (ต่อ) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์จ าแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการใช้บริการ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   
1 ท าความสะอาดสถานที่ประกอบการสม ่าเสมอ อีกทั้งจดัวาง

เอกสาร และอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ 7 
ด้านกระบวนการ   

1 ลดขั้นตอนที่ยุง่ยากและซ ้ าซอ้น เพือ่ใหก้ารอนุมติัสินเช่ือเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว 11 

2 เพิม่พนกังานใหม้ากขึ้นในช่วงที่มีลูกคา้มาใชบ้ริการเยอะ เพือ่ให้
การช าระค่าบริการสะดวก รวดเร็วขึ้น 7 

3 เม่ือผอ่นช าระค่างวดครบแลว้ ควรโอนเล่มทะเบียนใหท้นัที 4 
หมายเหตุ: การคิดจ านวน คิดจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 25 คน 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐมในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ในอ าเภอเมืองนครปฐม สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ รายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 
ปี  มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 
บาท และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนตเ์พียง 1 คร้ัง โดยใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของ บมจ.ธนาคารธนชาตมากที่สุด  
ทราบขอ้มูลข่าวสารสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตจ์ากส่ือโทรทศัน์/อินเทอร์เน็ตมากที่สุด  ส่วนการหา
ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลจากส่ือ
ออนไลน์บา้งก่อนตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ โดยประเภทขอ้มูลที่หาจากส่ือ
ออนไลน์มากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ ยเก่ียวกับบริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ และบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุด คือ ตนเอง  นอกจากน้ี
ยงัพบว่า การส่งเสริมการขายเก่ียวกบัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ที่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการใช้บริการ
มากที่สุด คือ อตัราดอกเบี้ยต  ่า  
 
 
 



 

 130 

  ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐมในการ
เลือกผู้ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ 
 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการในล าดบัมากทุกปัจจยั สามารถสรุปล าดบัความส าคญัและปัจจยัยอ่ยที่ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั
แรกดงัตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงล าดับความส าคัญของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและปัจจัยย่อยที่ให้
ความส าคญัล าดบัแรกต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
ล าดบบที ่

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
ปบจจบยย่อย 

ทีใ่ห้ความส าคบญล าดบบแรก 

 
ค่าเฉลีย่ 

1 ปัจจยัดา้นกระบวนการ 4.46 ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.43 
2 ปัจจยัดา้นบุคคล 4.44 พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.40 
3 ปัจจยัดา้นราคา 4.43 ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 4.44 
4 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.42 ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี

ให้บริการ 
4.31 

5 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.40 ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 4.46 

6 ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

4.38 มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 4.05 

7 ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.82 อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 4.22 

 
  จากตารางที่ 5.1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้
บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถามตามล าดบัคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
เร่ืองความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ ปัจจยัด้านบุคคล เร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน ปัจจยัด้านราคา เร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองความน่าเช่ือถือของ
สถาบนัการเงินที่ให้บริการ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติ 
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ตารางที่ 5.2 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 

 
ล าดบบที ่ ปบจจบยย่อยด้าน ค่าเฉลีย่ แปลผล ปบจจบยหลบกด้าน 

1 ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 4.46 มาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
2 ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 4.44 มาก ดา้นราคา 
3 ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 4.43 มาก ดา้นกระบวนการ 
4 เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 4.42 มาก ดา้นกระบวนการ 
5 พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.40 มาก ดา้นบุคคล 
6 พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 4.38 มาก ดา้นบุคคล 
6 มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า  

เช่ือถือได ้
4.38 มาก ดา้นกระบวนการ 

7 ความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ 4.37 มาก ดา้นกระบวนการ 
8 เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั 4.35 มาก ดา้นกระบวนการ 
9 การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง 4.33 มาก ดา้นกระบวนการ 
10 พนกังานเต็มใจให้บริการ 4.32 มาก ดา้นบุคคล 

 
  จากตารางที่ 5.2 พบว่า ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือก
ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์10 อนัดบัแรกส่วนใหญ่อยูใ่นดา้นกระบวนการ (มี 6 ขอ้ยอ่ย) 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคคล (มี 3 ขอ้ยอ่ย) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา มีเพยีง 1 ขอ้ยอ่ย 
 
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผู้ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ระดบบการศึกษา และตามจ านวนครบ้งเคยใช้บริการสินเช่ือ 
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ตารางที่ 5.3  แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 

ส่วนประสม 

 การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการ 

ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการ 

4.33 4.27 
2. ดา้นราคา  
 

ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
4.40 4.49 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 
4.45 4.48 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 
4.24 4.17 

5. ดา้นบุคคล  พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน  

พนกังานมีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังาน 

4.50 4.33 
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 

4.07 4.01 
7. ดา้นกระบวนการ ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ  เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

4.50 4.40 

 
จากตารางที่ 5.3  พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ส าคญัสูงที่สุดเป็นล าดับแรกของแต่ละปัจจยั โดยจ าแนก

ตามการใชบ้ริการสินเช่ือ แสดงผลไดด้งัน้ี 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า  กลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิง ให้ความส าคัญในเร่ือง ความ

น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก  
ดา้นราคา พบว่า กลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิง ให้ความส าคญัในเร่ือง อตัราดอกเบี้ ย

เป็นล าดบัแรก  
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิง ให้ความส าคญัใน
เร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิง ใหค้วามส าคญัในเร่ือง 
อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก  

ด้านบุคคล พบว่า กลุ่มเพศชายให้ความส าคญัในเร่ือง พนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง ชดัเจนเป็นล าดบัแรก และกลุ่มเพศหญิงใหค้วามส าคญัในเร่ือง พนกังานที่มีความรับผดิชอบใน
การปฏิบตัิงานเป็นล าดบัแรก  

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มเพศชายให้ความส าคญัใน
เร่ือง สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงานทนัสมยัเป็นล าดบัแรก และกลุ่มเพศหญิงให้
ความส าคญัในเร่ือง มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ เป็นล าดบัแรก 

  ดา้นกระบวนการ พบว่า กลุ่มเพศชายใหค้วามส าคญัในเร่ือง ความรวดเร็วในการอนุมตัิ
สินเช่ือเป็นล าดบัแรก และกลุ่มเพศหญิงใหค้วามส าคญัในเร่ือง เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น
เป็นล าดบัแรก  
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ตารางที่ 5.4  แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

 

ส่วนประสม 

การตลาดบริการ 

อายุ 
20 - 30 ปี   31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 65 ปี 
ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ความน่าเช่ือถือของ

สถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของ 
สถาบนัการเงินที่

ใหบ้ริการ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 

ความน่าเช่ือถือของ 
สถาบนัการเงินที่

ใหบ้ริการ 
(4.31) (4.35) (4.14) (4.42) 

2. ดา้นราคา  

ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 

อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งาน

ทะเบียน อ่ืนๆ 

อตัราค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียน
สัญญา งานทะเบียน 

อ่ืนๆ 
 (4.39) (4.49) (4.50) (4.37) 
3. ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  

ความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อ 
ขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ 

ช่องทางการช าระ 
ค่างวดท่ีหลากหลาย 

(4.49) (4.49) (4.64) (4.00) 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ 

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ/การ
ก าหนดระยะเวลาใน
การผอ่นช าระคืนนาน

กว่าปกต ิ
(4.14) (4.25) (4.18) (4.26) 

5. ดา้นบุคคล  

พนกังานสามารถให้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

พนกังานสามารถให้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

พนกังานสามารถให้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน/

พนกังานมีความ
รับผดิชอบในการ

ปฏิบตัิงาน 

พนกังานมีความ
รับผดิชอบในการ
ปฏิบตัิงาน/พนกังาน
เตม็ใจใหบ้ริการ 

(4.35) (4.41) (4.54) (4.42) 
6. ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

(4.00) (4.13) (4.04) (3.95) 
7. ดา้น
กระบวนการ 

เง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

เง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

ความรวดเร็วในการอนุมตัิ
สินเช่ือ 

เง่ือนไขและขั้นตอน
ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

(4.41) (4.51) (4.43) (4.42) 
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 จากตารางที่ 5.4  พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ส าคญัสูงที่สุดเป็นล าดบัแรกของแต่ละปัจจยั โดย
จ าแนกตามอาย ุแสดงผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มอายใุหค้วามส าคญัในเร่ือง ความ
น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการเป็นล าดบัแรก ยกเวน้กลุ่มอาย ุ41-50 ปี ซ่ึงใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนัเป็นล าดบัแรก  

 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มอาย2ุ0-30ปี กลุ่มอาย3ุ1-40ปีให้ความส าคญั
ในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ยเป็นล าดบัแรก กลุ่มอาย4ุ1-50ปี และกลุ่มอาย ุ51-65ปี ใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ เป็นล าดบัแรก   

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญั
ในเร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก ส่วนกลุ่มอาย ุ51-65 ปีให้ความส าคญั
ในเร่ืองช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลายเป็นล าดบัแรก  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายใุหค้วามส าคญัในเร่ือง
อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก นอกจากน้ีพบวา่กลุ่มอาย ุ51-65ปี ให้ความส าคญั
ในเร่ืองการก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระคืนนานกวา่ปกติ เป็นล าดบัแรก 

 ดา้นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มอายใุหค้วามส าคญัในเร่ือง พนกังาน
สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจนเป็นล าดับแรก กลุ่มอายุ41-50ปี และกลุ่มอายุ51-65ปีให้
ความส าคญัในเร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัแรก นอกจากน้ียงัพบว่า
กลุ่มอาย5ุ1-65ปีใหค้วามส าคญัในเร่ืองพนกังานเตม็ใจใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ กลุ่มอาย2ุ0-30ปี กลุ่มอาย3ุ1-40ปี
ให้ความส าคญัในเร่ือง สถานประกอบการมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงานทนัสมยัเป็นล าดบัแรก กลุ่ม
อาย4ุ1-50ปี และกลุ่มอาย ุ51-65ปี ให้ความส าคญัในเร่ือง มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเช่ือถือเป็น
ล าดบัแรก เป็นล าดบัแรก   

 ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มอายใุห้ความส าคญัในเร่ือง
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อนเป็นล าดบัแรก ส่วนกลุ่มอาย4ุ1-50ปี ให้ความส าคญัในเร่ือง
ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือเป็นล าดบัแรก 
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ตารางที่ 5.5 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

ส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

สถานภาพ 
โสด สมรส หย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกบนอยู่ 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ใหบ้ริการ 

(4.29) (4.31) (4.42) 
2. ดา้นราคา  ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 

(4.38) (4.52) (4.33) 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  

ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ 

ความสะดวกในการติดต่อขอ
ใชบ้ริการ 

(4.50) (4.44) (4.17) 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ 

(4.26) (4.14) (4.33) 
5. ดา้นบุคคล  

พนกังานสามารถใหข้อ้มูล
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน พนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ 

พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต/์
พนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ 

 (4.48) (4.37) (4.33) 
6. ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ 

มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ 

มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือ 

(4.05) (4.05) (4.00) 
7. ดา้นกระบวนการ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่

ยุง่ยาก ซบัซอ้น/ความ
รวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ 

ความรวดเร็วในการอนุมตัิ
สินเช่ือ 

เง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

(4.38) (4.51) (4.42) 

 
จากตารางที่ 5.5 พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ส าคญัสูงที่สุดเป็นล าดบัแรกของแต่ละปัจจยั โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ  แสดงผลไดด้งัน้ี 
ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มสถานภาพให้ความส าคัญในเร่ือง ความ

น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก  
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ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มสถานภาพให้ความส าคญัในเร่ือง ระดบัของอตัรา
ดอกเบี้ยเป็นล าดบัแรก  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มสถานภาพให้ความส าคญัใน
เร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มสถานภาพให้ความส าคญัในเร่ือง 
อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก  

ด้านบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มสถานภาพโสดให้ความส าคัญในเร่ือง พนักงาน
สามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ชดัเจนเป็นล าดับแรก กลุ่มสถานภาพสมรส กลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยูใ่ห้
ความส าคญัในเร่ือง พนักงานเต็มใจให้บริการเป็นล าดบัแรก นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกัน
อยูใ่หค้วามส าคญัในเร่ือง พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนตล์ าดบัแรก 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มสถานภาพ
ใหค้วามส าคญัในเร่ือง มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก 

ด้านกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มสถานภาพโสด กลุ่มสถานภาพหย่าร้าง/
หม้าย/แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัในเร่ือง เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเป็นล าดับแรก นอกจากน้ี
พบว่ากลุ่มสถานภาพโสด กลุ่มสถานภาพสมรส ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือเป็น
ล าดบัแรก 
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ตารางที่ 5.6 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
ส่วนประสม

การตลาดบริการ 

อาชีพ 
รบบราชการ/รบฐวสิาหกจิ   พนบกงานบริษบทเอกชน ธุรกจิส่วนตบว รบบจ้างทบว่ไป 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ความน่าเช่ือถือของ

สถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของ 
สถาบนัการเงินที่

ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของ 
สถาบนัการเงินที่

ใหบ้ริการ 
ความน่าเช่ือถือของ

สถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ 
(4.27) (4.25) (4.25) (4.75) 

2. ดา้นราคา  ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 
 (4.39) (4.54) (4.25) (4.65) 
3. ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย  

ความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ 

(4.47) (4.52) (4.31) (4.40) 
 
4. ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ /ลูกคา้
เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บ

เง่ือนไขพิเศษ 
อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ 

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ 

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ 

(3.96) (4.26) (4.22) (4.65) 
 
5. ดา้นบุคคล  

พนกังานสามารถให้
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

พนกังานมีความ
รับผดิชอบในการ

ปฏิบตัิงาน 

พนกังานมีความ
รับผดิชอบในการ

ปฏิบตัิงาน/ พนกังานเตม็
ใจใหบ้ริการ 

พนกังานสามารถใหข้อ้มูล
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

(4.29) (4.47) (4.38) (4.80) 
6. ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

การตกแต่งสถานที่
ใหบ้ริการมีความทนัสมยั 

(4.08) (4.10) (3.91) (4.20) 
 
7. ดา้น
กระบวนการ 

เง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น/ความ
รวดเร็วในการอนุมตัิ

สินเช่ือ 
ความรวดเร็วในการ

อนุมตัิสินเช่ือ 
ความรวดเร็วในการอนุมตัิ

สินเช่ือ 

มีระบบปฏิบตัิงานที่มี
ความถูกตอ้ง แม่นย  า 
เช่ือถือได/้เง่ือนไขและ

ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 
(4.39) (4.44) (4.38) (4.75) 
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จากตารางที่ 5.6 พบว่า ปัจจยัย่อยที่ส าคัญสูงที่สุดเป็นล าดับแรกของแต่ละปัจจยั โดย
จ าแนกตามอาชีพ  แสดงผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพให้ความส าคญัในเร่ือง ความ
น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก  

 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงาน
บริษทัเอกชนให้ความส าคญัในเร่ือง ระดับของอัตราดอกเบี้ ยเป็นล าดับแรก  กลุ่มธุรกิจส่วนตวัให้
ความส าคญัในเร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นล าดบัแรก และกลุ่มรับจา้งทัว่ไปให้ความส าคญัใน
เร่ือง ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือเป็นล าดบัแรก   

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพให้ความส าคญัใน
เร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพให้ความส าคญัใน
เร่ือง อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก นอกจากน้ีพบวา่กลุ่มรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพเิศษเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรับจา้งทัว่ไป ให้
ความส าคญัในเร่ือง พนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจนเป็นล าดับแรก ส่วนกลุ่มพนักงาน
บริษทัเอกชน ให้ความส าคญัในเร่ือง พนักงานมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัแรก และ
กลุ่มธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญัในเร่ือง พนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน และพนกังาน
เตม็ใจใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังาน
บริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั และรับจา้งทัว่ไป ให้ความส าคญัในเร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์
ขององคก์รเป็นล าดบัแรก ส่วนกลุ่มรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ของการมีส านกังาน
เป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มอาชีพใหค้วามส าคญัในเร่ือง 
ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือเป็นล าดับแรก ยกเวน้กลุ่มรับจา้งทั่วไป ให้ความส าคญัในเร่ืองมี
ระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้และเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อนเป็น
ล าดบัแรก กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญัในเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน
เป็นล าดบัแรก 
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ตารางที่ 5.7 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

 
ส่วนประสม

การตลาดบริการ 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกนิ 20,000 บาท   20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท 40,001 บาทขึน้ไป 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ความน่าเช่ือถือของ

สถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของ 
สถาบนัการเงินที่

ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของ 
สถาบนัการเงินที่

ใหบ้ริการ 

ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้า
ประกนั 

(4.17) (4.39) (4.33) (4.37) 
2. ดา้นราคา  

ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 

ระดบัของอตัรา
ดอกเบ้ีย/ส่วนลด
ดอกเบ้ียในกรณีปิด
บญัชีเช่าซ้ือก่อน

ก าหนด 
 (4.28) (4.49) (4.56) (4.65) 
3. ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  

ความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อ 
ขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ 

ช่องทางการช าระ 
ค่างวดท่ีหลากหลาย 

(4.42) (4.50) (4.64) (4.56) 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ  

ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ า
ไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ 

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ 

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่า
กว่าดอกเบ้ียปกติ 

(4.15) (4.28) (4.33) (4.22) 
5. ดา้นบุคคล  พนกังานสามารถให้

ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน/
พนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ 

พนกังานมีความ
รับผดิชอบในการ

ปฏิบตัิงาน 
พนกังานสามารถให้

ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

พนกังานมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรถยนต ์

(4.09) (4.54) (4.62) (4.37) 
6. ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

มีส านกังานเป็นหลกั
แหล่ง น่าเช่ือถือ 

สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั 

(3.89) (4.10) (4.15) (4.07) 
7. ดา้น
กระบวนการ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่

ยุง่ยาก ซบัซอ้น/ความ
รวดเร็วในการอนุมตัิ
สินเช่ือ/เก็บขอ้มูลลูกคา้

เป็นความลบั 
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่

ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

เง่ือนไขและขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น/ความ
รวดเร็วในการอนุมตัิ

สินเช่ือและการใหบ้ริการ
ลูกคา้ เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็น

ความลบั 
ความรวดเร็วในการ

อนุมตัิสินเช่ือ 
(4.15) (4.53) (4.56) (4.75) 
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จากตารางที่ 5.7 ปัจจยัย่อยที่ส าคัญสูงที่สุดเป็นล าดับแรกของแต่ละปัจจยั โดยจ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงผลไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มรายได้ให้ความส าคญัในเร่ือง 
ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก ยกเวน้กลุ่มรายได ้40,001 บาทขึ้นไป ให้
ความส าคญัในเร่ืองไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั เป็นล าดบัแรก 

 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ให้ความส าคญัในเร่ือง ระดบัของ
อัตราดอกเบี้ ยเป็นล าดับแรก นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคัญในเร่ือง
ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนดเป็นล าดบัแรก 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มรายได้ให้
ความส าคญัในเร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก ยกเวน้กลุ่มรายได ้40,001 
บาทขึ้นไป ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลายเป็นล าดบัแรก 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเกือบทุกก ลุ่มรายได้ให้
ความส าคญัในเร่ือง อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก ยกเวน้กลุ่มรายไดร้ะหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท  ให้ความส าคญัในเร่ือง ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัรา
ดอกเบี้ยต  ่ากวา่ปกติเป็นล าดบัแรก 

 ด้านบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท และ 30,001 - 
40,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง พนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจนเป็นล าดบัแรก  ส่วน
กลุ่มรายไดร้ะหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง พนักงานมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงานเป็นล าดบัแรก และกลุ่มรายได ้40,001 บาทขึ้นไป ใหค้วามส าคญัในเร่ือง พนักงานมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนตเ์ป็นล าดบัแรก นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท ให้
ความส าคญัในเร่ือง ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองพนกังานเตม็ใจใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่ม
รายได้ให้ความส าคญัในเร่ือง มีส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก ยกเวน้กลุ่มรายได ้
40,001 บาทขึ้นไป ใหค้วามส าคญัในเร่ือง สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั
เป็นล าดบัแรก  

 ดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกกลุ่มรายไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ือง 
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเป็นล าดับแรก ยกเวน้กลุ่มรายได้ 40,001 บาทขึ้ นไป ให้
ความส าคญัในเร่ือง ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือเป็นล าดบัแรก นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่
เกิน 20,000 บาท กลุ่มรายได ้30,001-40,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ือง ความรวดเร็วในการอนุมตัิ
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สินเช่ือ และเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลับ เป็นล าดับแรก และกลุ่มรายได้ 30,001-40,000 บาท ให้
ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นล าดบัแรก 

 

ตารางที่ 5.8 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 

ส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

ระดบบการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ใหบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงินที่ใหบ้ริการ ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนั 

(4.16) (4.36) (4.23) 
2. ดา้นราคา  อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 

เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งาน
ทะเบียน อ่ืนๆ ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 

(4.44) (4.49) (4.32) 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  

ความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ 

ความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ 

ช่องทางการช าระค่างวดท่ี
หลากหลาย 

(4.22) (4.55) (4.32) 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า

ดอกเบ้ียปกติ  
อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า

ดอกเบ้ียปกติ  

อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่า
ดอกเบ้ียปกติ/ลูกคา้เก่าท่ีใช้
บริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ 

(4.19) (4.24) (4.09) 
5. ดา้นบุคคล  พนกังานมีความรับผดิชอบ

ในการปฏิบตัิงาน 
พนกังานสามารถใหข้อ้มูลได้

ถูกตอ้ง ชดัเจน 
พนกังานสามารถใหข้อ้มูลได้

ถูกตอ้ง ชดัเจน 
 (4.47) (4.41) (4.27) 
6. ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

สถานประกอบการ มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านกังาน

ทนัสมยั 
มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 

น่าเช่ือถือ 
สถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส านกังานทนัสมยั 

(3.84) (4.11) (4.00) 
7. ดา้นกระบวนการ ความรวดเร็วในการอนุมตัิ

สินเช่ือ 
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก 

ซบัซอ้น 
ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

(4.47) (4.47) (4.38) 
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 จากตารางที่ 5.8 พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ส าคญัสูงที่สุดเป็นล าดบัแรกของแต่ละปัจจยั โดยจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา  แสดงผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า  กลุ่มการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี ให้ความส าคญัใน
เร่ือง ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการเป็นล าดบัแรก และกลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนัเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นราคา พบว่า กลุ่มการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัในเร่ือง 
ระดับของอัตราดอกเบี้ ยเป็นล าดับแรก กลุ่มการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญัในเร่ือง อตัรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี  ให้
ความส าคัญในเร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการเป็นล าดับแรก กลุ่มการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลายเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ทุกกลุ่มระดับการศึกษาให้ความส าคญัในเร่ืองอตัรา
ดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก นอกจากน้ีพบวา่ กลุ่มการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ให้
ความส าคญัในเร่ืองลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติเป็น
ล าดบัแรก 

 ดา้นบุคคล พบวา่ กลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี  ใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ชัดเจนเป็นล าดับแรก และกลุ่มที่มีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัในเร่ือง พนกังานที่มีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัแรก  

 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคญัในเร่ือง สถานประกอบการ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ส านักงาน
ทนัสมัยเป็นล าดบัแรก และกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี ให้ความส าคญัในเร่ืองมีส านักงานเป็นหลัก
แหล่งน่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก 

 ดา้นกระบวนการ พบว่า กลุ่มการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคญัในเร่ือง ความ
รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือเป็นล าดบัแรก กลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความส าคญัในเร่ือง 
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเป็นล าดับแรก และกลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้
ความส าคญัในเร่ือง ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้เป็นล าดบัแรก 
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ตารางที่ 5.9 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือ 
 

 

ส่วนประสม 

การตลาดบริการ 

เคยใชบ้ริการสินเช่ือ 

1 ครบ้ง มากกว่า 1 ครบ้ง 
ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปบจจบยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการ 

ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการ 

4.26 4.37 
2. ดา้นราคา  
 

ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย 
4.47 4.39 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ 
4.50 4.40 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ 
4.22 4.21 

5. ดา้นบุคคล  พนกังานมีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังาน 

พนกังานสามารถให้ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน 

4.36 4.47 
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ มีส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 
4.06 4.03 

7. ดา้นกระบวนการ ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ  ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ 
4.39 4.49 

 
 จากตารางที่ 5.9  พบว่า ปัจจยัยอ่ยที่ส าคญัสูงที่สุดเป็นล าดับแรกของแต่ละปัจจยั โดยจ าแนก

ตามตามจ านวนคร้ังเคยใชบ้ริการสินเช่ือ แสดงผลไดด้งัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 

คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการเป็นล าดบัแรก 
 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 คร้ัง 

ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ระดบัของอตัราดอกเบี้ยเป็นล าดบัแรก  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง 

และมากกวา่ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก  
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 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง 
และมากกวา่ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ือง อตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากวา่ดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรก  

 ดา้นบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่ใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ให้ความส าคญัใน
เร่ือง พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัแรก ส่วนกลุ่มที่ใชบ้ริการสินเช่ือมากกว่า 
1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ือง พนกังานสามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจนเป็นล าดบัแรก   

 ดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่ใช้
บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และมากกว่า 1 คร้ัง ให้ความส าคญัในเร่ือง ส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ
เป็นล าดบัแรก 

 ด้านกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งกลุ่มที่ใช้บริการสินเช่ือ 1 คร้ัง และ
มากกวา่ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ือง ความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือเป็นล าดบัแรก  

 
ส่วนที่ 5 ปบญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาที่พบจากการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตท์ี่ผูต้อบ

แบบสอบถามพบมากที่สุดเพยีง 2 อนัดบั พบวา่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหามากที่สุดคือ ไม่สามารถหาผูค้  ้ า

ประกันได้ ท  าให้หมดโอกาสกู้หรือตอ้งเสียเวลากว่าจะท าเร่ืองขออนุมัติสินเช่ือผ่าน รองลงมาคือ 
เงื่อนไขที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมตัิสินเช่ือ ท าใหผู้ข้อสินเช่ือไม่ไดรั้บวงเงินตามที่ตอ้งการ  

 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหามากที่สุดคือ อัตราดอกเบี้ ยสูงเกินไป
รองลงมาคือ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ สูงเกินไป  

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหามากที่สุดคือ ท าเลที่ตั้ง
ไม่เหมาะสมท าใหไ้ม่สะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ รองลงมาคือ ไม่สามารถการติดต่อส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ตได ้ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหามากที่สุดคือ  ไม่มี
ส่วนลดใหแ้ก่ลูกคา้ กรณีที่ช าระค่างวดเร็วกวา่ปกติ รองลงมาคือ ไม่ค่อยมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือโทรทศัน์  

 ดา้นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหามากที่สุดคือ พนักงานไม่สามารถให้
ข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจน โดยเฉพาะเง่ือนไขต่างๆ ที่ควรทราบ รองลงมาคือ พนักงานแสดง
กิริยามารยาทไม่สุภาพ โดยเฉพาะกรณีติดตามค่างวดคา้งช าระ  
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 ดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหา
มากที่สุดคือ สถานประกอบการไม่สะอาด จดัวางเอกสาร และอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ รองลงมาคือ 
สถานที่ประกอบการมีพื้นที่คบัแคบ  

 ดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหามากที่สุดคือ ความล่าชา้ในการ
อนุมตัิสินเช่ือ รองลงมาคือ เง่ือนไขและขั้นตอนในการขอสินเช่ือยุง่ยาก ซบัซอ้น ไม่ยดืหยุน่  

จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถามพบมากที่สุด คือ อตัราดอกเบี้ย
สูงเกินไป และความล่าชา้ในการอนุมติัสินเช่ือ รองลงมาคือ ไม่สามารถหาผูค้  ้ าประกนัได ้ท าใหห้มด
โอกาสกูห้รือตอ้งเสียเวลากว่าจะท าเร่ืองขออนุมติัสินเช่ือผ่าน และพนักงานไม่สามารถให้ขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน โดยเฉพาะเง่ือนไขต่างๆ ที่ควรทราบ  

ในดา้นขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถามที่ใหข้อ้เสนอแนะมากที่สุด 2 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุดคือ สามารถใชห้ลกัทรัพยส่์วนบุคคลค ้ า
ประกนั แทนผูค้  ้าประกนัได ้รองลงมาคือ ควรเพิม่อตัราวงเงินสินเช่ือใหม้ากขึ้น  

 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การให้บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุดคือ การคิดอตัราดอกเบี้ยควรใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั รองลงมาคือ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรคิดใหเ้หมาะสม ไม่สูงเกินไป  

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์เพียงข้อเดียวคือ การเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการใหบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุดคือ การมีส่วนลดใหแ้ก่ลูกคา้ กรณีที่
ช าระค่างวดเร็วกวา่ปกติ รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือโทรทศัน์  

 ดา้นบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุดคือ มีการฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกบัความรู้ในการ
ให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์รองลงมาคือ มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัมารยาทในการให้บริการ 
และสร้างจิตส านึกใหแ้ก่พนกังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  

 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตเ์พียงขอ้เดียว
คือ ท าความสะอาดสถานที่ประกอบการสม ่าเสมอ อีกทั้งจดัวางเอกสาร และอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ 
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 ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุดคือ ลดขั้นตอนที่ยุง่ยากและซ ้ าซ้อน เพือ่ให้
การอนุมติัสินเช่ือเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเพิ่มพนักงานให้มากขึ้นในช่วงที่มีลูกคา้มาใชบ้ริการเยอะ 
เพือ่ใหก้ารช าระค่าบริการสะดวก รวดเร็วขึ้น   
 จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการให้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุด คือ การคิดอตัราดอกเบี้ยควรใหเ้หมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและซ ้ าซ้อน เพื่อให้การอนุมัติสินเช่ือ
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว รองลงมาคือ สามารถใชห้ลกัทรัพยส่์วนบุคคลค ้าประกนั แทนผูค้  ้าประกนัได ้ 
 

5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐม
ในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้าน
กระบวนการ และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครปฐมใน
การเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอนัดับ
แรก คือ ด้านกระบวนการซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ที่ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองราชบุรี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอนัดบัแรก คือ 
เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยากซับซอ้น แต่ไม่สอดคลอ้งกบั สมพล วสิมิตะนนัทน์ (2550) ทีศ่ึกษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูใ้ช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้ก ากับธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบนัการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอนัดบัแรก คือ ดา้นราคา  และไม่สอดคลอ้งกบั เนติ ผดุง
กิจ (2552)  ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการเลือกใชบ้ริการบริษทั
สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาดอนัดบัแรก คือ ดา้นราคา   
 ปบจจบยด้านผลิตภบณฑ์  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มากล าดบัแรกคือ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
อรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ที่ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยู่
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ในระดบัความส าคญัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ยที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์
ล าดบัแรกคือ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเนติ 
ผดุงกิจ (2552) ที่ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ มี
การให้บริการสินเช่ือหลากหลาย  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมพล วิสมิตะนันทน์ (2550) 
ที่ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ มีเงื่อนไขการ
บริการที่หลากหลายรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 ปบจจบยด้านราคา  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก 
ล าดบัแรกคือ ระดบัของอตัราดอกเบี้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) 
ที่ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ส่วนปัจจยั
ยอ่ยที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ล าดับแรกคือ อัตราดอกเบี้ ย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเนติ ผดุงกิจ (2552) ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ระดบัดอกเบี้ยการให้สินเช่ือชดัเจน และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สมพล วสิมิตะนนัทน์ (2550) ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในระดบัมากล าดบัแรกคือ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัร 
  ปบจจบยด้านช่องทางการจบดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดับแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ที่ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ยที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือ
รถยนตล์ าดับแรกคือ ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ
สมพล วสิมิตะนนัทน์ (2550) ที่ผลการศึกพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
แต่สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ยล าดบัแรกคือ มีสาขาตั้งอยูใ่นสถานที่ที่ติดต่อไดส้ะดวก และไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของเนติ ผดุงกิจ (2552)  ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือการตกแต่งบริษทัสะอาด เป็นระเบียบ 
  ปบจจบยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในระดับมากล าดับแรกคือ อัตราดอกเบี้ ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ ลูกคา้เก่าที่ใช้บริการซ ้ าได้รับ
เง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบี้ยต  ่ากว่าปกติ และการก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่า
ปกติ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ที่การศึกษาพบว่า ในภาพรวม
ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความส าคญัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ยที่มีผลต่อ
การเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตล์ าดบัแรกคือ ลูกคา้เก่าที่ใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไข
พิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของเนติ ผดุงกิจ (2552) ที่ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีส่วนลดพเิศษถา้ลูกคา้
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ช าระตรงงวดทุกคร้ัง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพล วิสมิตะนันทน์ (2550) ที่ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลางล าดบัแรกคือ การเลือกบริการ
สินเช่ือช่วงโปรโมชัน่จะไดรั้บของแถม 
   ปบจจบยด้านบุคคล จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ล าดบัแรกคือ พนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน และ
เต็มใจให้บริการสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ที่การศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวมของปัจจยัดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ยที่มีผลต่อการเลือก
ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ล าดับแรกๆคือ พนักงานสามารถตอบขอ้ซักถามและให้
ขอ้มูลในส่ิงที่ตอ้งการทราบได้อย่างชัดเจน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพล วิสมิตะ
นันทน์ (2550) ที่การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือ  
พนกังานรับช าระมีความกระตือรือร้นรวดเร็วในการใหบ้ริการรับช าระ 
  ปบจจบยด้านการสร้างและน าเสนอลบกษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือ  มีส านักงานเป็นหลักแหล่งน่าเช่ือถือ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ สุทธิศกัด์ิศรี (2553) ที่การศึกษาพบว่า ในภาพรวมของปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ยที่
มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ล าดับแรก คือ สถานประกอบการตั้งขึ้น
อยา่งมัน่คงถาวร  และไม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมพล วสิมิตะนันทน์ (2550) ที่ผลการศึก
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง แต่สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพล าดบัแรกคือ มีส านกังานสาขาในเชียงใหม่เป็นหลกัแหล่งน่าเช่ือถือ 
  ปบจจบยด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน
ระดับมากล าดับแรกคือ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
และมีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง  แม่นย  า เช่ือถือไดส้อดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ 
สุทธิศักด์ิศรี(2553) ที่การศึกษาพบว่า ในภาพรวมของปัจจัยด้านบุคคลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ความส าคญัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ยที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตล์ าดบัแรก
คือ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยากซับซ้อน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพล วิสมิตะ
นันทน์ (2550) ที่ผลการศึกพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก ล าดับแรกคือ 
ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบัการเก็บรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
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5.3 ข้อค้นพบ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
นครปฐมในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในการเลือกผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ
รถยนต ์ในเร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ เร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย มีความ
สะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ มีการส่งเสริมการขายในเร่ืองอัตราดอกเบี้ ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ย
ปกติ พนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน มีส านักงานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ และความ
รวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยสูงสุด 10 
ล าดับแรก ดงัแสดงในตารางที่ 5.2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ั้น มีถึง 6 ปัจจยัยอ่ย คือ ความรวดเร็วในการอนุมตัิ
สินเช่ือ เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยากซับซ้อน มีระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้งแม่นย  าเช่ือถือได ้
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ เก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง  

3. เพศชายให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และความ
รวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย เป็นล าดบั 3 ส่วนเพศ
หญิงให้ความส าคญัในเร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย เป็นล าดับแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองความ
สะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอน
ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เป็นล าดบั 3 

4. ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ20 – 30 ปี ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ เป็นล าดับแรก ให้ความส าคัญในเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นล าดับ
รองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย เป็นล าดบั 3 แต่ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ31 – 40 
ปี ใหค้วามส าคญัในเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน เป็นล าดบัแรก ใหค้วามส าคญัในเร่ือง
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ และระดับของอัตราดอกเบี้ ย เป็นล าดับรองลงมา และให้
ความส าคญัในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เป็นล าดบั 3   ส่วนผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ
41 – 50 ปี  ให้ความส าคัญในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ เป็นล าดับแรก ให้
ความส าคญัในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และพนักงานมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบตัิงาน เป็นล าดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียน
สัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ เป็นล าดบั 3 และผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ51 – 65 ปี ให้ความส าคญัในเร่ืองความ
น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ พนักงานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน พนักงานเต็ม
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ใจให้บริการ และเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน เป็นล าดบัแรก ใหค้วามส าคญัในเร่ืองอตัรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียน อ่ืนๆ เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญั
ในเร่ืองอัตราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ และการก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนาน
กวา่ปกติ เป็นล าดบั 3 

5. ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพโสด ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เป็นล าดบั
รองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน 
และความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ เป็นล าดบั 3 ส่วนผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรส ใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย เป็นล าดับแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเช่ือ เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ เป็น
ล าดบั 3 และผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ให้ความส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือ
ของสถาบันการเงินที่ให้บริการ และเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นล าดับแรก ให้
ความส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ ยลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติ และพนักงานมี
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต์ และพนักงานเต็มใจให้บริการ เป็นล าดบัรองลงมา และให้
ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบั 3 

6. ผูบ้ริโภคที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะดวก
ในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย เง่ือนไขและ
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ เป็นล าดับรองลงมา และให้
ความส าคญัในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เป็นล าดบั 3 แต่ผูบ้ริโภคที่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้ความส าคัญในเร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย เป็นล าดับแรก ให้
ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัใน
เร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน เป็นล าดบั 3 ส่วนผูบ้ริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัใหค้วามส าคญัในเร่ืองพนกังานมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน พนักงานเต็มใจใหบ้ริการ 
และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ เป็นล าดับแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการ
ติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน
ที่ให้บริการ และอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ เป็นล าดบั 3 และ
ผูบ้ริโภคที่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปให้ความส าคญัในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ และมี
ระบบปฏิบติังานที่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้และเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน เป็น
ล าดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ และอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่า
ดอกเบี้ยปกติ เป็นล าดบั 3 
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7. ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวก
ในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ย เป็นล าดับ
รองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินที่ให้บริการ เป็นล าดบั 3 แต่
ผูบ้ริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ืองพนักงานมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังาน เป็นล าดับแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็น
ล าดบั 3 ส่วนผูบ้ริโภคที่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท ให้ความส าคญัในเร่ืองความ
สะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัแรก ใหค้วามส าคญัในเร่ืองพนกังานสามารถให้ขอ้มูลได้
ถูกต้อง ชัดเจน เป็นล าดับรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองระดับอัตราดอกเบี้ ย เงื่อนไขและ
ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น/ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือและการให้บริการลูกคา้ เก็บขอ้มูลลูกคา้
เป็นความลบั เป็นล าดบั 3 และผูบ้ริโภคที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญัในเร่ือง
ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ เป็นล าดับแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองระดับของอัตราดอกเบี้ ย/
ส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีปิดบญัชีเช่าซ้ือก่อนก าหนด เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ือง
ช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย เป็นล าดบั 3 

8.  ผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ใหค้วามส าคญัในเร่ืองพนกังานมีความ
รับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน และความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัใน
เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสัญญา งานทะเบียน อ่ืนๆ เป็นล าดบัรองลงมา และให้
ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบั 3 ส่วนผูบ้ริโภคที่มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ เป็นล าดับแรก ให้
ความส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองเงื่อนไข
และขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นล าดับ 3 และผูบ้ ริโภคที่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้
ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองระดบั
ของอตัราดอกเบี้ย และช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลาย เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญั
ในเร่ืองพนกังานสามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เป็นล าดบั 3 

9. ผูบ้ริโภคเคยใชบ้ริการสินเช่ือ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อ
ขอใชบ้ริการ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญัในเร่ืองระดบัของอตัราดอกเบี้ย เป็นล าดบัรองลงมา และ
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ เป็นล าดบั 3 แต่ผูบ้ริโภคเคยใชบ้ริการสินเช่ือ
มากกวา่ 1 คร้ัง ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเช่ือ เป็นล าดบัแรก ใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองพนักงานสามารถให้ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เป็นล าดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ือง
ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ เป็นล าดบั 3 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง

นครปฐมในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ด้านผลิตภบณฑ์  
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินที่ ให้บริการเป็นล าดับแรก รวมถึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกเพศ กลุ่มอายเุกือบทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มสถานภาพ ทุกกลุ่มอาชีพ กลุ่มรายได้เกือบทุก
กลุ่ม กลุ่มการศึกษาทุกกลุ่ม และทุกกลุ่มที่เคยใชบ้ริการสินเช่ือต่างก็ให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว
เป็นล าดับแรกเช่นกัน ดังนั้ นสถาบนัการเงินควรสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความน่าเช่ือถือ 
มัน่คง เพื่อสร้างความมัน่ใจในการใชบ้ริการแก่ลูกคา้มากยิง่ขึ้น โดยการเนน้สร้างช่ือเสียง ผลงานและ
ความส าเร็จขององคก์รให้มีการรับรู้จากลูกคา้เพิ่มมากขึ้น และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ว่า หาก
ลูกค้าผ่อนช าระหมด ลูกค้าจะไม่มีปัญหาในการโอนเล่มทะเบียน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติม อีกทั้งควรประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบับริษทัตามส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์/
อินเตอร์เน็ต พนักงานขาย หนังสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการส่ือขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ของธนาคารใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบ นอกจากน้ีทางสถาบนัการเงินควรมีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์
การพจิารณาสินเช่ือ เช่น ยกเวน้การเรียกผูค้  ้ าประกนั หรือผ่อนปรนในเร่ืองของบุคคลค ้าประกนัโดย
ไม่ตอ้งเคร่งครัดมากนกั แค่มีการงานที่มัน่คง และมีเครดิตทางดา้นประวติัการผอ่นช าระดี แมร้ายได้
อาจไม่ถึงเกณฑ ์แต่สามารถใชห้ลกัทรัพยส่์วนบุคคลค ้าประกนัไดด้ว้ย เพือ่ให้การขอสินเช่ือเพื่อการ
เช่าซ้ือรถยนต์สะดวกยิ่งขึ้น เน่ืองจากกลุ่มรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป และกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จะใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของการไม่ตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนัเป็นล าดบัแรก 
 ด้านราคา  
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ระดบัของอตัราดอกเบี้ยเป็นล าดบัแรก รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศ ทุกกลุ่มสถานภาพ ทุกกลุ่ม
รายได้ ทุกกลุ่มการศึกษา ตลอดจนกลุ่มอายุ 20-40ปี กลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงาน
บริษทัเอกชนต่างก็ให้ความส าคญักบัระดบัของอตัราดอกเบี้ ยเป็นล าดบัแรกเช่นกนั สถาบนัการเงิน
ควรก าหนดอัตราดอกเบี้ ยสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ ไม่สูงกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนที่ให้สินเช่ือ
ประเภทเดียวกัน ถึงแม้สถาบันการเงินจะมีรายได้มาจากดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้
ไดเ้ปรียบการแข่งขนัดา้นราคา สถาบนัการเงินควรปรับลดอตัราดอกเบี้ยให้กบัลูกคา้เก่าและลูกคา้ชั้น
ดีในอตัราที่เหมาะสมตามความเส่ียงของสถาบนั เพื่อป้องกนัสถาบนัการเงินอ่ืนใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา
เขา้มาช่วงชิงลูกคา้ไป นอกจากน้ีควรก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ เช่น ค่าโอนรถ 
ค่าตรวจสอบ ค่าท าสญัญา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหมี้ความเหมาะสม ในกรณีที่มีการผดินดัช าระค่า
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งวดรายเดือน อตัราค่าปรับควรไดรั้บการพจิารณาตามเง่ือนไขอยา่งสมเหตุสมผล และยดืหยุน่ไดต้าม
การไตร่ตรองของบริษทั และควรก าหนดค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือใหเ้หมาะสมกบัความคุม้ครองที่
ได้รับ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอายุ 41-65 ปี กลุ่มธุรกิจส่วนตัวให้ความส าคัญกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นล าดบัแรก และกลุ่มรับจา้งทัว่ไปใหค้วามส าคญักบัค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ
เป็นล าดบัแรก 
 ด้านช่องทางการจบดจ าหน่าย  
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบัแรก รวมถึงผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกเพศ ทุกกลุ่มสถานภาพ ทุกกลุ่มอาชีพ กลุ่มรายได้เกือบทุกกลุ่ม กลุ่มการศึกษาเกือบทุกกลุ่ม 
ตลอดจนกลุ่มอาย ุ20-50 ปี ต่างก็ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นล าดบั
แรกเช่นกัน ทางสถาบนัการเงินควรอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ด้วยการขยายสาขาเขา้ไปตาม
แหล่งชุมชน เช่น ห้างสรพสินคา้ ตลาดสด เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการและเพิ่มช่อง
ทางการใชบ้ริการให้กบัลูกคา้ พร้อมทั้งมีบริการสอบถามขอ้มูลทาง อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซด์ อีเมล์ ให้
ค  าแนะน าสินเช่ือ เพื่อลูกคา้สามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงเบอร์โทรศพัทท์ี่ให้บริการ ลูกคา้สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลไดต้ลอดเวลาและโทรติดต่อไดง่้ายไม่เสียเวลารอสายนาน นอกจากน้ีเพิ่มช่องทางการ
ช าระค่างวดให้หลากหลาย เช่น สามารถช าระเงินไดห้ลากหลายช่องทาง 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ร้านสะดวกซ้ือ ผ่านบญัชีออนไลน์ ตูฝ้ากเงิน และตูเ้อทีเอ็ม เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มอาย ุ51-65ปี กลุ่มรายได ้40,001 บาทขึ้น
ไป และกลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาซ่ึงให้ความส าคญักบัช่องทางการช าระค่างวดที่หลากหลายเป็น
ล าดบัแรก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัอตัราดอกเบี้ยลดลงต ่ากว่า
ดอกเบี้ ยปกติเป็นล าดับแรก รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศ ทุกกลุ่มอาย ุทุกกลุ่มสถานภาพ ทุก
กลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา และกลุ่มรายไดเ้กือบทุกกลุ่มต่างก็ใหค้วามส าคญักบัอตัราดอกเบี้ย
ลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ยปกติเป็นล าดบัแรกเช่นกนั ดงันั้นทางสถาบนัการเงินควรปรับลดอตัราดอกเบี้ยให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั หรือให้ใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง แต่ตอ้งไม่กระทบต่อบริษทัมากนัก 
นอกจากน้ีควรใหส่้วนลดพเิศษแก่ลูกคา้เก่า ที่มีประวติัการช าระงวดตรงตามเง่ือนไข หรือเป็นผูมี้วินัย
ทางการเงินดี เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มรายไดร้ะหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ที่ให้ความส าคญักบัลูกคา้เก่าที่
ใช้บริการซ ้ าได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ ยต  ่ากว่าปกติเป็นล าดับแรก ซ่ึงหากทางสถาบัน
การเงิน สามารถให้ลูกค้าเก่าได้รับสิทธิพิเศษ ปรับลดอัตราดอกเบี้ ยให้ลดลงต ่ากว่าดอกเบี้ ยปกติ
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ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป ยอ่มท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และอาจบอกต่อให้เพือ่น ญาติ หรือคนรู้จกัให้
มาใชบ้ริการ โดยที่ทางบริษทัไม่ตอ้งโฆษณาแต่อยา่งใด 
  
 ด้านบุคคล  
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัพนกังานสามารถใหข้อ้มูล
ได้ถูกตอ้ง ชัดเจนเป็นล าดับแรก รวมถึงเพศชาย กลุ่มอายุเกือบทุกกลุ่ม กลุ่มสถานภาพโสด กลุ่ม
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรับจา้งทัว่ไป กลุ่มรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท  
ตลอดจนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคญักับพนักงาน
สามารถให้ขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ชัดเจนเป็นล าดบัแรกเช่นกัน นอกจากน้ีกลุ่มเพศหญิง กลุ่มสถานภาพ
สมรส กลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตวั กลุ่มรายไดร้ะหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท และ
กลุ่มที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญักบัพนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน
เป็นล าดับแรก ส าหรับกลุ่มอายุ54-65ปี กลุ่มสถานภาพหยา่ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ และกลุ่มรายได ้
40,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคญักับพนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต์เป็นล าดับ
แรก นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท และกลุ่มธุรกิจส่วนตวั จะใหค้วามส าคญักบั
พนักงานเต็มใจให้บริการเป็นล าดบัแรก ซ่ึงการคดัเลือกพนักงานเพื่อมาท าหน้าที่ให้บริการแก่ลูกคา้ 
ทางสถาบนัการเงินควรคดัเลือกบุคคลที่มีใจรักในงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มี
ความเคารพและใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และมี
ทกัษะในการส่ือสารไดดี้ พูดจาชดัถอ้ยชัดค า มีไหวพริบ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้อีกทั้ง
ทางสถาบนัการเงินควรมีการอบรมพฒันาทกัษะและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
เก่ียวกบัสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตใ์หเ้ขา้ใจชดัเจน ไม่วา่จะเป็นเง่ือนไขต่างๆ ในสญัญา การค านวณ
ค่างวด การคิดเบี้ยปรับ วธีิการช าระค่างวด อีกทั้งสามารถน าเสนอขอ้มูลให้แก่ลูกคา้ไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
นอกจากน้ีทางสถาบนัควรส่งเสริมให้พนักงานท างานเป็นทีม และสร้างจิตส านึกในการให้บริการ 
(Service Mind) เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทับใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการของทางสถาบัน
การเงิน   
 ด้านการสร้างและน าเสนอลบกษณะทางกายภาพ  
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั ส านกังานเป็นหลกัแหล่ง 
น่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเพศหญิง กลุ่มอาย4ุ1-65ปี  ทุกกลุ่มสถานภาพ 
เกือบทุกกลุ่มอาย ุเกือบทุกกลุ่มรายได้ เกือบทุกกลุ่มระดับการศึกษา ตลอดจนกลุ่มอาชีพราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทัเอกชน กลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต่างให้ความส าคญักบัการมี
ส านกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรกเช่นกนั ส่วนกลุ่มเพศชาย  กลุ่มรายได ้40,001 บาท
ขึ้นไป และกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคญักับสถานประกอบการ มีเคร่ืองมือ
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อุปกรณ์ ส านักงานทันสมัยเป็นล าดับแรก ทางสถาบันการเงินควรเน้นกลยุทธ์ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยเน้นในเร่ืองสถานประกอบการตั้งขึ้นอยา่งมัน่คงถาวร มีส านักงาน
เป็นหลักแหล่งน่าเช่ือถือ  ควรหาท าเลที่ตั้งมั่นคงถาวรที่สามารถให้บริการลูกคา้ได้สะดวก การ
คมนาคมเขา้ถึงได ้มีส่ิงแวดลอ้มที่ดีใกลส่ิ้งอ านวยความสะดวก อนาคตโอกาสมีความเจริญเติบโตขึ้น
เร่ือยๆ สถานประกอบการมีส่ือประชาสัมพนัธ์  มีการจดัรูปแบบส านักงานให้สวยงามโดดเด่นสะดุด
ตา ทนัสมัย มีบรรยากาศภายในที่ดี มีความสะอาดเรียบร้อย มีหนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทัศน์ไว้
ส าหรับบริการลูกคา้และ รวมถึงน าเสนอความเป็นระเบียบภายในส านักงาน การจดัแบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วน มีการน าอุปกรณ์ส านักงานที่ทนัสมยัมาใช้ให้บริการลูกคา้ อีกทั้งยงัควรดูแลความสะอาด
ภายในส านักงานให้ดูน่ามองอยูเ่สมอ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีขององคก์ร และสร้างความมัน่ใจ และ
ความเช่ือถือใหแ้ก่ลูกคา้ 
 ด้านกระบวนการ  
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือเป็นล าดบัแรก รวมถึงกลุ่มเพศชาย กลุ่มอาย ุ41-50ปี กลุ่มอาชีพเกือบทุกกลุ่ม และกลุ่มรายได ้
40,001 บาทขึ้นไป กลุ่มการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ต่างให้ความส าคญักบัความรวดเร็วในการอนุมติั
สินเช่ือเป็นล าดบัแรกเช่นกนั ดงันั้นทางสถาบนัการเงินควรก าหนดระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือให้
รวดเร็ว สามารถการันตีการทราบผลพจิารณาอนุมติัไดภ้ายในก่ีวนัซ่ึงจะท าให้ลูกคา้รู้สึกวา่การอนุมติั
สินเช่ือมีความรวดเร็ว แจง้ความคืบหน้าผลการพิจารณาบ่อยคร้ัง เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการทราบความ
คืบหน้าของเร่ืองที่เสนอขอสินเช่ือตลอดเวลา อีกทั้งควรมีขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน า และเหตุผลที่
ชดัเจนแก่ลูกคา้กรณีที่สินเช่ือไม่ผ่านการอนุมติั ส าหรับการเตรียมเอกสารในการขอสินเช่ือให้มีการ
จดัท า Checklist และค าแนะน าในการเตรียมเอกสารของลูกคา้ก่อนการเสนอขอสินเช่ือเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเช่ือ และลดปัญหาเร่ืองการขอเอกสารลูกคา้บ่อย นอกจากนั้นทาง
สถาบนัการเงินควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการสินเช่ือที่กระชับ ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่
ยุง่ยาก ซับซ้อนให้น้อยลง ก าหนดขั้นตอนการให้บริการขอสินเช่ือเช่าซ้ือที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้เพศหญิง กลุ่มอายเุกือบทุกกลุ่ม กลุ่มสถานภาพหย่าร้าง/
หมา้ย/แยกกนัอยู ่ ลูกคา้กลุ่มราชการ/รัฐวสิาหกิจ กลุ่มรับจา้งทัว่ไป กลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และกลุ่มรายไดเ้กือบทุกกลุ่ม ต่างให้ความส าคญักบัเร่ืองเง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซับซ้อนเป็น
ล าดบัแรก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ จ านวน 12 แห่ง ในอ าเภอเมอืงนครปฐม 

 
1. บจก.เชง้กลการ (ฟอร์ด)  
2. บจก. ช.เอราวณัมอเตอร์นครปฐม (นิสสนั) 
3. บจก.ช.เอราวณัออโตเซลล ์นครปฐม (มาสดา้) 
4. บจก.ช.เอราวณัออโตโมบิล นครปฐม (เชฟโรเลต)      
5. บจก.โตโยตา้ท่าจีน ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั 
6. บจก.โตโยตา้นครปฐม ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ 
7. บจก.นครปฐมฮอนดา้ออโตโ้มบิล 
8. บจก.บุญธนานนทอ์อโตโมบิล (ซูซูกิ) 
9. บจก.มุย้ฮวดมอเตอร์เซลล ์(มิตซูบิชิ) 
10. บจก.อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม   
11. บจก.สิมออโตน้ครปฐมซิต้ี (นิสสนั) 
12. บจก.อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มผีลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงนครปฐม 

ในการเลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต์ 
ค าช้ีแจง    
 แบบสอบถามฉบบัน้ีไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือ 
เพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
 ส่วนที่ 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะการใชบ้ริการ 
  แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการคน้ควา้อิสระ(Independent Study)
ของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์ก็บขอ้มูลเพือ่ศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
นครปฐมในการเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 ผูศึ้กษา ขอขอบพระคุณทุกท่านในการเสียสละเวลาตอบค าถามน้ี ค  าตอบที่ไดถื้อเป็นความลบั 
ไม่มีผลกระทบต่อตวัท่าน และกิจการของท่านแต่ประการใด ค  าตอบที่ไดจ้ากการศึกษาน าไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์เชิงวชิาการเท่านั้น 

                                     วรีวรรณ  ภกัดี 
ผูศ้ึกษา              

 
      
 

  ท่านเคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตห์รือไม่  
 

            (     )   1.  เคย                 (     )   2. ไม่เคย (จบการสอบถาม) 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ค  าตอบที่ตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดยีวเท่าน้ัน 
 
1.  เพศ   
  1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อาย ุ
  1.  20 - 30 ปี    2. 31 - 40 ปี 
  3.  41 - 50 ปี    4. 51 - 65 ปี 
3.  สถานภาพ 
  1.  โสด       2.  สมรส 
  3.  หยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่  
4.  อาชีพ 
  1.  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ     2.  พนกังานบริษทัเอกชน   
  3.  ธุรกิจส่วนตวั    4.  รับจา้งทัว่ไป  
  5.  เกษตรกรรม    6.  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………….. 
5.  รายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ีย 
  1.  ไม่เกิน 20,000 บาท    2.   20,001 - 30,000  บาท 
  3.  30,001 - 40,000 บาท   4.   40,001 บาทขึ้นไป   
6.  ระดบัการศึกษา 
  1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  3.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ค  าตอบที่ตรงกบัการใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือ
รถยนตข์องท่านมากที่สุด 
 
1.  ท่านเคยใชบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตก่ี์คร้ัง (รวมคร้ังปัจจุบนั) 
  1. 1 คร้ัง     2.  2 คร้ัง 

 3. 3 คร้ัง     4.  4 คร้ังขึ้นไป 
2.  ท่านใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตบ์ริษทัใด  
     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. บมจ.ธนาคารธนชาต   2.  บมจ.ธนาคารทิสโก ้
  3. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน       4.  บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือ่รายยอ่ย 
  5. บจก.ฮอนดา้ลิสซ่ิง (ประเทศไทย)  6.  บจก.ลีสซ่ิงกสิกรไทย 
  7.  บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง   8.  บจก.นิสสนัลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 
  9.  บมจ.อยธุยาแคปปิตอลออโตลี้ส  10. บจก.โตโยตา้ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
  11. บมจ.ไทยพาณิชยลี์สซ่ิง   12. บจก.ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง 

 13. อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………  
3.   ส่ือที่ท  าใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตม์ากที่สุด 
  1.  วทิย ุ      2.  หนงัสือพมิพ ์
  3.  โทรทศัน์ / อินเทอร์เน็ต   4.  นิตยสาร/วารสาร 
  5.  พนกังานขาย     6.  ป้ายโฆษณา 
  7.  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………  
4.   ท่านใชบ้ริการหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ เก่ียวกบับริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์
       ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่  

 1. ไม่มีการหาขอ้มูล     2.  หาขอ้มูลบา้ง 
 3. หาขอ้มูลโดยละเอียด 

 5.  ท่านใชบ้ริการส่ือออนไลน์ หาขอ้มูลใดเก่ียวกบับริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
 1. อตัราดอกเบี้ย      2.  ระยะเวลาผอ่นช าระ 

  3. จ  านวนเงินดาวน์    4.  ระยะเวลาอนุมตัิ 
  5. ช่องทางการติดต่อใชบ้ริการ  6.  อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………………… 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ผีลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงนครปฐม 
ในการเลอืกผู้ให้บริการสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนต์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความติดเห๋นของท่านมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกให้บริการ
สินเช่ือการเช่าซ้ือรถยนต ์

 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการที่มผีลต่อการเลอืกผู้ให้บริการ 
ระดับความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
1. เง่ือนไข(Criteria) ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมติัสินเช่ือ      
2. ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีให้บริการ      
3. มีบริการท่ีหลากหลายครบวงจร      
4. การพิฃขจารณาอนุมติัให้วงวเงินสูง      
5. ผอ่นช าระหมด โอนเล่มทะเบียน ไดท้นัที      
6. ไม่ตอ้งใชผู้ต้  ้าประกนั      
7. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      
ด้านราคา(Price) 
1. ระดบัของอตัราดอกเบ้ีย      
2. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปล่ียนสญัญา งานทะเบียนอ่ืนๆ       
3. ค่าประกนัคุม้ครองสินเช่ือ      
4. ก  าหนดจ านวนเงินผอ่นในตแต่ละงวด      
5. ก  าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ      
6. ส่วนลดดอกเบ้ียในกรณีปิดบญัชีก่อนก าหนด      
7. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
1. ความสะดวกในการติดต่อขอใชบ้ริการ      
2. ช่องทางการช าระค่างวดท่ีหลากหลาย      
3.  บริการท าสัญญานอกสถานท่ี      
4. บริการสอบถามทางโรศพัท/์อินเทอร์เน็ต      
5. บริการให้ขอ้มลูทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟชบุก๊      
6. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      
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ส่วนประสมการตลาดบริการที่มผีลต่อการเลอืกผู้ให้บริการ 
ระดับความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
1. อตัราดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าดอกเบ้ียปกติ      
2. การก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระคืนนานกว่าปกต ิ      
3. ลูกคา้เก่าท่ีใชบ้ริการซ ้ าไดรั้บเง่ือนไขพิเศษ เช่น อตัราดอกเบ้ียค  ่ากว่าปกติ      
4. ลบูกคา้ช าระตรงงวดไดรั้บสิทธิพิเศษ เช่น รีไฟช์เนนซ์      
5. การโฆษณาประชาสัมพนัธผ์่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์ 
อินเทอร์เน็ต นิตยสาร 

     

6. มีการแจกของขวญั ของช าร่วยในโอกาสต่างๆ      
7. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      

ด้านบุคคล (People) 
1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์      
2. พนกังานสามารถใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ชดัเจน      
3. พนกังานมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน      
4. พนีกงานเตม็ใจใหบ้ริการ      
5. พนกังานแต่งการท่ีสุภาพ      
6. พนกังาสนมีจ านวนเพียงพอใหบ้ริอการ      
7. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ(Phycical Evidance and Presentation ) 
1. การกตกแต่งสถานท่ีใหบ้ริการมีความทนัสมยั      
2. มีส านกังานเป็นหลกัแหล่งน่าเช่ือถือ      
3. สถานประกอบการมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านกังานทนัสมยั      
4. ภายในมีส่ิงอ านวยความสพดวก เช่น น ้าด่ืม ชา กาแฟ เกา้อ้ีนัง่ และ หอ้งน ้า      
5. มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน ์ส าหรับบริการลูกคา้      
6. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      

ด้านกระบวนการ (Process)      

1. เง่ือนไขและขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น      
2. ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ      
3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้      
4. มีระบบปฏิบติังานท่ีมีความถกูตอ้ง แม่นย  า เช่ือถือได ้      
5. เก็บขอ้มลูลูกคา้เป็นความลบั      
6. การปรับปรุงพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ือง      
7. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      
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ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้บริการ 

...................................................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ........................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

..................................................................... ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

....................................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. .......................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

................................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ........................................................... 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณ๖สละเวลาอนัมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ – นามสกลุ    นางสาววรีวรรณ   ภกัดี 
 
วัน เดือน ปี เกดิ    29 สิงหาคม พ.ศ. 2527 
 
ประวัติการศึกษา  ปีการศึกษา 2551 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  
  คณะนิเทศศาสตร์ วชิาเอกประชาสมัพนัธ ์   
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ                        
     
ประสบการณ์   พ.ศ. 2551 – 2554     เจา้หนา้ที่ธนกิจ                                                                                     
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เทสโกโ้ลตสั บา้นแพว้ 
 

 


