
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตติมา  สิงหธรรม    อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2. คุณอารีย ์ เขาจารี          หวัหนา้แผนกลูกคา้สัมพนัธ์  

           บริษทัในเครือประชากิจมอเตอร์เซลส์ จาํกดั 

3. คุณสมศกัดิ�   ธมัมะปาละ          หวัหนา้ศูนยซ่์อมตวัถงัและสี  

           บริษทัในเครือประชากิจมอเตอร์เซลส์ จาํกดั 

4. คุณภคมณ  บุณยจิตต ์         หวัหนา้แผนกวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

           บริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ จงัหวดัจนัทบุรี 

5. คุณสรพงษ ์ ผจงเสาวภาคย ์      หวัหนา้แผนกการตลาด 

           บริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ จงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามที�ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนที� 1 รายละเอยีดข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี%แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  / ลงใน � และเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

1. เพศ   
               ชาย       หญิง 

2. อาย ุ
    20 – 30 ปี      31 – 40 ปี 
    41 – 50 ปี                51 – 60 ปี 
                61 – 70 ปี 

3. สถานภาพ 
                 โสด     สมรสจดทะเบียน 
    สมรสไม่จดทะเบียน     หยา่ร้าง/หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 
   ตํ�ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย   มธัยมศึกษาตอนปลาย   
   ปวช./ปวส.     ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท     อื�น ๆ (โปรดระบุ) …................. 

5. อาชีพ 
   เกษตรกร     คา้ขาย         
   พนกังานบริษทัเอกชน        พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
               ขา้ราชการ     ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
   อื�นๆ (โปรดระบุ) …................. 

6. รายไดต่้อเดือน 
   ตํ�ากวา่ 10,000 บาท         ระหวา่ง10,000 – 20,000 บาท 
   ระหวา่ง20,001 – 30,000 บาท  ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 

             ระหวา่ง40,001 – 50,000 บาท  มากกวา่ 50,000 บาท 
7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

                 1 – 2 คน     3 – 4 คน 
    5 – 6 คน     มากกวา่ 6 คน 

8. สาขาที�ใชบ้ริการ 
                 สาขาประชาเทรดดิAงส์     สาขาพลบัพลา 
    สาขานายายอาม      สาขาสอยดาว 
     สาขาขลุง 
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ตอนที� 2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้ บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั 
AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพืAนที�จงัหวดัจนัทบุรี 

 
คําชี%แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย   �  ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความเห็นของท่านมากที�สุด 

5 = มีระดบัความสาํคญัมากที�สุด   
4 = มีระดบัความสาํคญัมาก 

        3 = มีระดบัความสาํคญัปานกลาง   
        2 = มีระดบัความสาํคญันอ้ย 
        1 = มีระดบัความสาํคญันอ้ยที�สุด 
 

ปัจจยัทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกใชสิ้นเชื�อทะเบียนรถยนต ์

ระดบัการตดัสินใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์      

1.   วงเงินกูที้�ไดรั้บอนุมติั      
2.   ความหลากหลายของประเภทสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์      
3.   เอกสารที�ใชใ้นการพิจารณาสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์      
4.   ความมีชื�อเสียงและภาพพจน์ของบริษทั      
5.   บุคคล/สินทรัพยที์�ใชค้าํประกนัเหมาะสม      
ดา้นราคา      
6.   อตัราดอกเบีAย      
7.   อตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ      
8.   อตัราค่าปรับ      
9.   จาํนวนเงินที�ผอ่นชาํระต่องวด      
10.  ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหนีA  เช่น 36 งวด 48 งวด เป็นตน้      
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย      

11.  ทาํเลที�ตัAงอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกแก่การติดต่อ      
12.  มีจาํนวนสาขามากสะดวกในการใชบ้ริการ      
13.  มีช่องทางในการชาํระเงินค่างวดหลายช่องทาง      
14.  ความสะดวกในการขอใชบ้ริการ      
15.  มีช่องทางในการติดต่อหลายช่องทาง      
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ปัจจยัทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใชสิ้นเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ระดบัการตดัสินใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการส่งเสริมการตลาด      

16.   มีประชาสัมพนัธ์โดยใชสื้�อต่างๆ เช่น ใบปลิว  
ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 

     

17.   มีทีมงานประชาสัมพนัธ์นอกสถานที� เช่น ออกแจก
ใบปลิว 

     

18.   คาํแนะนาํจากผูอื้�นที�เคยใชบ้ริการ      
19.   มีการส่งเสริมการขาย การตลาด เช่น มีโปรโมชั�นพิเศษ      
20.   ส่วนลดอตัราดอกเบีAยหรือการยกเลิกค่าธรรมเนียม      
ดา้นบุคลากร      
21.   พนกังานให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาอยา่งถูกตอ้งเขา้ใจง่าย      
22.   พนกังานมีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญ      
23.   พนกังานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ      
24.   พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี      
25.   พนกังานพดูจาสุภาพและแต่งการเรียบร้อย      
ด้านกระบวนการให้บริการ      

26.  ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและขออนุมติั      
27.  มีระเบียบการทาํงานที�ถูกตอ้งแม่นยาํเชื�อถือได ้      
28.  จาํนวนพนกังานมีเพียงพอในการใหบ้ริการ      
29.  ขัAนตอนในการอนุมติัสินเชื�อรวดเร็ว      
30.  ระยะเวลาที�ใชใ้นการอนุมติัสินเชื�อเหมาะสม      
ด้านลกัษณะทางกายภาพ      

31.  มีเครื�องมือและอุปกรณ์สํานกังานที�ทนัสมยั      
32.  มีบรรยากาศในสาํนกังานที�ดี น่าเขา้ใชบ้ริการ      
33.  การรักษาความสะอาดและมีระเบียบในสาํนกังาน      
34.  มีระบบรักษาความปลอดภยัที�น่าเชื�อถือ      
35.  มีสิ�งอาํนวยความสะดวกใหบ้ริการ เช่น กาแฟ หนงัสือพิมพ ์      
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ภาคผนวก ค 

ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 66 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
 

  

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

1.  ท่านไดรั้บวงเงินกู ้(ยอดกู)้สินเชื�อ 

ทะเบียนรถยนต ์จาํนวนเท่าใด 

181.9562 677.929 -.228 .968 

2.  วงเงินกูที้�ไดรั้บอนุมติั 179.8562 644.178 .451 .966 
3.  ความหลากหลายของประเภท

สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
179.7229 648.073 .506 .966 

4.  เอกสารที�ใชใ้นการพิจารณา
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์

179.5229 633.245 .768 .965 

5.  ความมีชื�อเสียงและภาพพจน์ของ
บริษทั 

179.3895 647.201 .595 .965 

ด้านราคา 
6.  อตัราดอกเบีSย 179.6562 636.052 .669 .965 
7.  อตัราค่าธรรมเนียมในการใช้

บริการ 
179.7895 633.405 .813 .965 

8.  อตัราค่าปรับ 179.8895 649.920 .417 .966 
9.  จาํนวนเงินที�ผ่อนชาํระต่องวด 179.8562 631.128 .740 .965 
10. ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหนีS  

เช่น 36 งวด 48 งวด เป็นตน้ 
179.8562 635.083 .633 .965 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 

11. ทาํเลที�ตัSงอยูใ่นแหล่งชุมชน 

สะดวกแก่การติดต่อ 

179.6895 637.943 .707 .965 

12. มีจาํนวนสาขามากสะดวกในการ
ใชบ้ริการ 

179.8229 642.629 .527 .966 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
13. มีช่องทางในการชาํระเงินค่า

งวดหลายช่องทาง 
179.6229 643.953 .629 .965 

14. ความสะดวกในการขอใช้
บริการ 

179.5895 635.923 .877 .965 

15. มีช่องทางในการติดต่อหลาย
ช่องทาง 

179.7229 645.103 .674 .965 

ด้านการส่งเสริมการตลาด     

16. มีประชาสัมพนัธ์โดยใชสื้�อต่างๆ 

เช่น ใบปลิว ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 
179.8229 643.814 .551 .966 

17. มีทีมงานประชาสัมพนัธ์นอก
สถานที� เช่น ออกแจกใบปลิว 

180.0562 640.963 .610 .965 

18. คาํแนะนาํจากผูอื้�นที�เคยใช้
บริการ 

179.8229 643.983 .547 .966 

19. มีการส่งเสริมการขาย การตลาด 

เช่น มีโปรโมชั�นพิเศษ 
179.8895 626.334 .730 .965 

20. ส่วนลดอตัราดอกเบีSยหรือการ
ยกเลิกค่าธรรมเนียม 

179.7895 644.477 .517 .966 

ด้านบุคลากร     
21. พนกังานให้คาํแนะนาํและ

คาํปรึกษาอยา่งถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 
179.3895 634.594 .847 .965 

22. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ  

และความชาํนาญ 
179.3895 636.529 .714 .965 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
23. พนกังานมีความกระตือรือร้น 

เตม็ใจใหบ้ริการ 

179.2229 637.753 .768 .965 

24. พนกังานมีมนุษยสั์มพนัธ์ที�ดี 179.2895 631.704 .769 .965 

25. พนกังานพดูจาสุภาพและแต่ง
การเรียบร้อย 

179.3229 639.351 .746 .965 

ด้านกระบวนการให้บริการ     

26. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อและขออนุมติั 

179.2562 639.133 .659 .965 

27. มีระเบียบการทาํงานที�ถูกตอ้ง
แม่นยาํเชื�อถือได ้

179.3895 633.668 .782 .965 

28. จาํนวนพนกังานมีเพียงพอใน
การให้บริการ 

179.4562 638.924 .645 .965 

29. ขัSนตอนในการอนุมตัิสินเชื�อ
รวดเร็ว 

179.1895 635.642 .819 .965 

30. ระยะเวลาที�ใชใ้นการอนุมติั
สินเชื�อเหมาะสม 

179.4562 632.392 .703 .965 

ด้านลักษณะทางกายภาพ     
31. มีเครื�องมือและอุปกรณ์

สาํนกังานที�ทนัสมยั 
179.2895 635.223 .723 .965 

32. มีบรรยากาศในสาํนักงานที�ดี 

น่าเขา้ใชบ้ริการ 
179.3895 633.223 .793 .965 

33. การรักษาความสะอาดและมี
ระเบียบในสาํนกังาน 

179.2562 640.725 .799 .965 
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ตาราง 66 (ต่อ) 
 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
34. มีระบบรักษาความปลอดภยัที�

น่าเชื�อถือ 
179.3562 630.631 .744 .965 

35. มีสิ�งอาํนวยความสะดวก
ใหบ้ริการ เช่น กาแฟ นํSาดื�ม 

หนงัสือพิมพ ์

179.7895 638.404 .628 .965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




