
 

ซ 

 สารบัญ 
หนา  

กิตติกรรมประกาศ           ค 
บทคัดยอภาษาไทย           ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ฉ 
สารบัญตาราง            ซ 
บทที่ 1 บทนํา              1   

หลักการและเหตุผล           1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา          2 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา          2 
 นิยามศัพททีใ่ชในการศึกษา          3 
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ         4 
 แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ          4   
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ          7 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา           9 
 ขอบเขตเนื้อหา            9 
 ขอบเขตประชากร           9 
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง        10 

ขอมูลและแหลงขอมูล          11 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา         11 
 การวิเคราะหขอมูล          11 
 การรายงานผลการศึกษา          12 
 ระยะเวลาในการศึกษา          12 
บทที่ 4 ผลการศึกษา           13 
 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม       14 

สวนที่ 2   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช      
  บริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

     ในจังหวดันครปฐม             25 
 

 
 



 

ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา  

สวนที่ 3  ปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan       
  ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวัดนครปฐม      33 

สวนที ่4   ปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตดัสินใจเลอืกใชบริการ     
  สินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครปฐม 
  จําแนกตาม ประเภทธุรกจิ วงเงินสนิเชื่อรวม และ ยอดขายเฉลี่ยตอป      41 

สวนที ่5  ปญหา ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan      
 ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม จําแนกตาม  
 ประเภทธุรกิจ  วงเงินสินเชื่อรวม  และยอดขายเฉลี่ยตอป       97 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ ขอเสนอแนะ    154 
 สรุปผลการศึกษา        154 
 อภิปรายผล         175 
 ขอคนพบ         178 
 ขอเสนอแนะ         180 
บรรณานุกรม          184 
ภาคผนวก          186 

แบบสอบถาม          187 
ประวัติผูเขียน          197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ญ 

สารบัญตาราง 
 

 ตาราง           หนา  
     1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ      14 
     2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ      14 
     3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ     15 
     4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา     15 
     5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงในกจิการ    16 
     6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ     17 
     7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่      
              ประกอบกิจการ            18 
     8 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการจดทะเบยีนธุรกจิ    18 
     9 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ    19 
     10 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนพนกังานในกิจการ    19 
     11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป    20 
     12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ตั้งกิจการ    20 
     13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินเชื่อ     21 
     14 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่เปน     
 ลูกคาสินเชื่อ            22  
     15 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม    22 
     16  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการ     
 ใชบริการสินเชื่อ            23 
     17 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลบริการ     
 ดานสินเชื่อ            24  
     18     แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดบั      

ความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan         25 
19 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ       

ความสําคัญของปจจยัดานราคา  ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan                      26 
 
 



 

ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 ตาราง                     หนา  
20 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ  

ของปจจยัดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan 27 
21 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ    

ของปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย ที่มผีลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ  
Micro Loan         28 

22 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ   
ของปจจัยดานบุคลากร ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  29 

23 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ   
ของปจจยัดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอการเลือกใช 
บริการสินเชื่อ Micro Loan        30 

24 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ   
ของปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ  
Micro Loan         31 

25 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ    
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ในจังหวัดนครปฐม        32 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา   
ของปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan 33 

27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา    
ของปจจัยดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  34 

28 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา   
ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ  
 Micro Loan         35 

29 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา   
ของปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย ที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 
 Micro Loan         36 

 



 

ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

  ตาราง                      หนา  
30 แสดงจาํนวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา   

ของปจจัยดานบุคลากร ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  37 
31 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา   

ของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan                  38 

32 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับปญหา   
ของปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 
บริการสินเชื่อ Micro Loan             39 

33 แสดงสรุปคาเฉลี่ยความสําคัญของปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอ   
การใชบริการสินเชื่อ Micro Loan กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม 40 

34 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานผลิตภณัฑ  ทีม่ีผลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม  จําแนกตามประเภทธุรกิจ   41 

35 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญั ของปจจยัดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทธุรกิจ   44 

36 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญั ของปจจยัดานการสงเสริมการตลาด  ที่มีผลตอ   
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ  46 

37 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญั ของปจจยัดานชองการทางการจัดจําหนาย  ที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทธุรกิจ  49 

38 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญั ของปจจยัดานบุคลากร  ที่มีผลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทธุรกิจ   52 

39 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญั ของปจจยัดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ   
ทางกายภาพ  ทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามประเภทธุรกจิ        55 

40 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญั ของปจจยัดานการกระบวนการของการใหบริการ   
 ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกจิ 58 

 

 



 

ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

  ตาราง                     หนา  
41 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจยัสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอ   

การตดัสินใจเลอืกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามประเภทธุรกิจ  61 
42 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานผลิตภณัฑ ทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือก  

ใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม  จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวมที่ลูกคาใชกับ 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย        64 

43 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจัยดานราคา  ที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือก   
ใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม  จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวมที่ลูกคาใชกับ 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย        66 

44 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานการสงเสริมการตลาด  ที่มีผลตอ   
การตดัสินใจเลอืกใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม  จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 
ที่ลูกคาใชกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย      68 

45 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานชองทางการจดัจําหนาย  ที่มีผลตอ   
การตดัสินใจเลอืกใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม  จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 
ที่ลูกคาใชกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย      71 

46 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานบุคลากร ที่มผีลตอ การตดัสินใจเลอืก   
ใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม  จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวมที่ลูกคาใชกับ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย        73 

47 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานการสรางและการนําเสนอลกัษณะ   
ทางกายภาพที่มผีลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม   
จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวมทีลู่กคาใชกับ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย   76 

48 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปจจยัดานกระบวนการของการใหบริการ   
ที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
วงเงนิสินเชือ่รวมที่ลูกคาใชกบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย    78 

49 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ   
การตดัสินใจเลอืกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสนิเชือ่รวม 
ที่ลูกคาใชกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย      80 

 



 

ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

  ตาราง           หนา  
50 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของปจจัยดานผลิตภัณฑ ทีม่ีผลตอการตัดสินใจ   

เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอปของกิจการ  82 
51 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของปจจัยดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจ   

เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอปของกิจการ  84 
52 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอ   

การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย 
ตอปของกิจการ         85 

53 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย ที่มผีลตอ   
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย 
ตอปของกิจการ         87 

54 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของปจจัยดานบุคลากร ที่มีผลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอปของกิจการ  89 

55 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของ ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ   
ทางกายภาพทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ ผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอปของกิจการ      91 

56 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของ ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ    
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบ สอบถาม จําแนกตาม 
ยอดขายเฉลีย่ตอปของกิจการ       93 

57 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย 
ตอปของกิจการ         95 

58 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจ  
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ   97 

59 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ที่มผีลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ   100 

 
 



 

ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

  ตาราง           หนา  
60 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอ  

การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ 103 
61 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอ  

การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ 106 
62 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ที่มีผลตอการตัดสินใจ  

เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกจิ   109 
63 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสรางและนําเสนอลกัษณะ   

ทางกายภาพทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามประเภทธุรกจิ        112 

64 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ   
 ที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกจิ 115 

65 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการ  
ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธรุกิจ  118 

66 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ  ที่มีผลตอการตัดสินใจ  
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม   121 

67 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ที่มผีลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม   123 

68 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 125 

69 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคญัของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ทีม่ีผลตอ   
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 127 

70 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ที่มีผลตอการตัดสินใจ  
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม   129 

71 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญของปญหาดานการสรางและการนําเสนอลกัษณะ   
ทางกายภาพ ทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม     
จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม       131 

 



 

ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

  ตาราง           หนา  
72 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ   

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
วงเงินสินเชื่อรวม        134 

73 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม 136 

74 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ  ที่มีผลตอการ   
ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป 138 

75 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ที่มผีลตอการตัดสินใจ   
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป  140 

76 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอ   
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป 142 

77 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป 144 

78 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ที่มีผลตอการตัดสินใจ  
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป  146 

79 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ  
ทางกายภาพ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม    
จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป       148 

80 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ   
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
ยอดขายเฉลีย่ตอป        150 

81 แสดงสรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปญหาสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป 152 

82 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเรียงลําดับ และ   
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก    155 
 
 



 

ด 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา  
83 แสดงปญหา และปญหายอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก  156 
84 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก     

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ     157 
85 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก   

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ       158 
86 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก     

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม    160 
87 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก   

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงนิสินเชื่อรวม    161 
88 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก     

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป    163 
89 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก   

ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตาม ยอดขายเฉลี่ยตอป    164 
90 แสดงปญหาสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก    

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ     166 
91 แสดงปญหายอยของปญหาที่มผีลตอการตัดสนิใจใชบริการสนิเชื่อ Micro Loan     

ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก จําแนกตามประเภทธุรกิจ    167 
92 แสดงปญหาสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก     

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตามวงเงินสินเชื่อรวม    169 
93 แสดงปญหายอยของปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อ Micro Loan     

ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก จําแนกตามวงเงินสินเชื่อรวม  170 
94 แสดงปญหาสวนประสมการตลาดที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก     

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอป    172 
95 แสดงปญหายอยของปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อ Micro Loan    

ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก จําแนกตาม ยอดขายเฉลี่ยตอป  173 


