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สารบัญ 
 

 หนา 
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บทคัดยอภาษาไทย ง 
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สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษา 13 
 สวนท่ี 1ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม   15 

 
 



 ฌ 

 
สารบัญ (ตอ) 

   
                      หนา 

 สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
              สินเช่ือ Medium SME  ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
              ใน จังหวัดสมุทรสาคร 

26 

 สวนท่ี 3  ปญหาในการใชบริการสินเช่ือ  Medium SME ของลูกคา ธนาคาร   
                กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดสมุทรสาคร 

34 

 สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใช บริการ  
              สินเช่ือ Medium SME  ของลูกคา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
              ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามประเภทธุรกิจ ยอดขายตอป และ 
              วงเงินสินเช่ือรวม                          

42 

 สวนท่ี 5  ปญหาในการใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคา ธนาคาร  
              กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม  
              ประเภทธุรกิจ ยอดขายตอป และวงเงินสินเช่ือรวม 

95 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 147 
 สรุปผลการศึกษา 147 
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ภาคผนวก 179 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 180 
  
ประวัติผูเขียน 190 



 ญ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 15 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 15 

3 
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 16 

4 
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด 16 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตําแหนงในกิจการ 17 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ

กิจการ 18 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ี

ประกอบกิจการ 19 

8 
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของ
ธุรกิจท่ีจดทะเบียน 19 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคา
สินทรัพยถาวรสุทธิ 20 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
คนงานหรือพนักงานท้ังหมดในกิจการ 20 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอป 21 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีต้ัง

กิจการ 21 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท

สินเช่ือท่ีใชบริการ 22 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ี

เปนลูกคาสินเช่ือของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 23 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือ

รวม 23 



 ฎ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคใน

การใชบริการสินเช่ือ 24 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบขอมูล

การขอใชบริการดานสินเช่ือ   25 
18 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

ความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium SME 26 

19 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium 
SME 27 

20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME 28 

21 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความ สําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME 29 

22 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัย ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium SME 30 

23 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัย ดานกระบวนการของการใหบริการ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 31 

24 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 32 

   



 ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
25 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME   33 
26 แสดง จํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME 34 

27 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium SME 35 

28 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME 36 

29 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME 37 

30 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหา ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium SME 38 

31 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการใหบริการท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 39 

32 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปญหาดานการสรางและนําเสนอปจจัยทางกายภาพท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME 40 

33 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับปญหาที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME   41 

   

 



 ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 42 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 44 

36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามประเภทกิจการ 46 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามประเภทกิจการ 49 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 52 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญ ของปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 55 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium 
SME  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 58 

41 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญ ของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 61 

42 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 63 

   



 ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 65 

44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 67 

45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัย ดานการสงเสริมการตลาด ท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 69 

46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัย ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 71 

47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 73 

48 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัย ดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 75 

49 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 77 

50 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
วงเงินสินเช่ือรวม 79 

51 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
วงเงินสินเช่ือรวม 81 



 ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
52 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   SME   ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 83 

53 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 85 

54 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
วงเงินสินเช่ือรวม 87 

55 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการของการ
ใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 89 

56 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 91 

57 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 93 

58 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 95 

59 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 98 

60 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามประเภทกิจการ 100 



 ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
61 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมี

ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนก
ตามประเภทกิจการ 103 

62 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ประเภทกิจการ 106 

63 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานกระบวนการของการ
ใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 108 

64 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 110 

65 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกิจการ 113 

66 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 115 

67 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 117 

68 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium ของผูตอบแบบสอบถาม     
จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 119 

69 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 121 



 ด 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
70 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ยอดขายตอปของกิจการ 123 

71 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการ
ใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของลูกคา 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 125 

72 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME  
ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 127 

73 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถาม   
จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 129 

74 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม       จําแนก
ตามวงเงินสินเช่ือรวม 131 

75 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานราคา ท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงิน
สินเช่ือรวม 133 

76 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม      
จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 135 

77 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม      
จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 137 

78 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานบุคลากร ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบแบบสอบถาม       จําแนก
ตามวงเงินสินเช่ือรวม 139 



 ต 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
79 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานกระบวนการของการ

ใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบ
แบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 141 

80 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญของปญหาดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  
ของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 143 

81 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ ของปญหาสวนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ  Medium SME   ของผูตอบ
แบบสอบถาม    จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 145 

82 แสดงปจจยัยอยของปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปน
อันดับแรกของผูตอบ แบบสอบถาม 148 

83 แสดงปญหายอยท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม       148 
84 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ 149 
85 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปน

อันดับแรก ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกิจการ   150 
86 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 152 
87 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการท่ีใหความสําคัญเปน

อันดับแรก ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตาม ยอดขายตอปของกิจการ 153 
88 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 155 
89 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการท่ีใหความสําคัญเปน

อันดับแรก ของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 156 
90 แสดงปญหาท่ีมีผลตอตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปน

อันดับแรก ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ    158 
   



 ถ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
91 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถามท่ีให
ความสําคัญเปนอันดับแรก จําแนกตามประเภทกิจการ   159 

92 แสดงปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีใหความสําคัญเปน
อันดับแรก ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายตอปของกิจการ 161 

93 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME  ของผูตอบแบบสอบถามท่ีให
ความสําคัญเปนอันดับแรก  จําแนกตาม ยอดขายตอปของกิจการ 162 

94 แสดงปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวงเงินสินเช่ือ 164 

95 แสดงปญหายอยของปญหาสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของผูตอบแบบสอบถามท่ีให
ความสําคัญเปนอันดับแรก จําแนกตามวงเงินสินเช่ือรวม 165 

 


