
 ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของ
ผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมทุรสาคร 

 
ผูเขียน นายเอนก  กุลชุติสิน 
 
ปริญญา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ  

รองศาสตราจารยบุญสวาท  พฤกษิกานนท      ประธานกรรมการ 
อาจารยวิสุทธร  จิตอารี  กรรมการ 

 
บทคัดยอ 

 
  การศึกษาคนควาอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยและปญหาสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของ
ผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จากการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 300 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย    
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทบุคคล
ธรรมดา มีตําแหนงหนาที่เปนเจาของกิจการ ประกอบธุรกิจการพาณิชย(คาสง/คาปลีก) มีรายได
มากกวา 900,000 บาทตอเดือน ผูมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจเปนเจาของกิจการ วงเงินที่
ไดรับรวมในปจจุบันไมเกิน 3,000,000 บาท สวนใหญใชบริการสินเชื่อเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี และ
ทราบแหลงขอมูลในการใชบริการของธนาคารจากการชักชวนจากพนักงานธนาคาร 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญภาพรวมอยูในระดับมาก และสามารถจําแนกระดับความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมการตลาดแตละปจจัยดังนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก และใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยอันดับแรกคือ มีบริการที่ครบวงจร      



 จ 

 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากและใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยอันดับแรกคือ อัตราดอกเบี้ย      
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากและให
ความสําคัญตอปจจัยยอยอันดับแรกคือ ทําเลที่ตั้งอยูใกลสะดวกตอการติดตอ 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากและให
ความสําคัญตอปจจัยยอยอันดับแรกคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  
 ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากและใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยอันดับแรกคือ  ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ และมารยาทที่ดีของพนักงาน     
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากและให
ความสําคัญตอปจจัยยอยอันดับแรกคือ มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได      
 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากและให
ความสําคัญตอปจจัยยอยอันดับแรกคือ ความมีชื่อเสียง และภาพพจนของธนาคาร      
 ผลการศึกษาปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อแยกปญหา
รายปจจัย พบวา ปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา มีความสําคัญระดับปานกลาง สวน
ปญหาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล  ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับนอย  
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study was to study marketing mix factors affecting 
decision on selecting Kasikornbank’s Credit Services for Small Business of Small Entrepreneurs 
in Mueang Samut Sakhon District. The data was collected from 300 questionnaires of sample 
group and analyzed by Descriptive Statistics consisting of frequency, percentage and mean.  
 The study found that majority of the sample group who did businesses in personnel type.  
They were business owner with commerce (wholesale/retail). They earned income more than 
900,000 baht/month. They considered about their business themselves. Their receive credit, in 
overall, no more than 3,000,000 baht. Most of them used credit service by taking a withdrawn 
more than money in their accounts. And the data source of bank’s service which they knew were 
from bank officers who persuade them.  
 Marketing mix factors affecting decision on selecting credit services for small 
businesses, in general, were satisfied by them at high level. The factors were as follow : 
 For product factor, the first sub-factor the answerers were very satisfied was one-stop 
service.  
 Price factor, the first sub-factor they considered was rate. 
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 Place factor, the fist sub-factor which was considered, was the convenient location.  
 Promotion factor, the answerers considered the advertisement and public relations in the 
first sub-factor. 
 People factor, kindness, human relations and good service of officers were considered 
firstly.  
 Process factor, the first sub-factor they considered firstly consisted of the accurateness 
and reliability 
 Physical evidence factor, fame and image of the bank were considered. 
 The study’s result of problems of marketing mix factors affecting decision on selecting 
credit services for small businesses, in general, were considered at low level. After dividing 
problems from each factor found that problems of product and price factors were medium. The 
problems of place, promotion, people, process and physical evidence factors were considered by 
answerers at low level. 
 


