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55602733: สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั: สินเชือ SMEs/ ผูป้ระกอบการ/การกระจุกตวั 
 ฤสิริ เอกภาพวาสนา: การกระจุกตวัในโครงสร้างธุรกิจของลูกคา้ธนาคาร ต่อการเสนอ  
นโยบายการให้กูสิ้นเชือธุรกิจ กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) สํานกังานเขตพฒันาธุรกิจ
สมุทรสาคร. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.ธีระวฒัน์ จนัทึก. 92 หนา้. 

 
 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ประยกุตท์ฤษฎีการวดัการกระจุกตวัและดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล 
สําหรับศึกษาโครงสร้างธุรกิจ SMEs จาํแนกตามการประกอบการ ศึกษาความคิดเห็นทีเกียวขอ้งกบั           
กลยุทธ์ทางการตลาดทีเสริมแรงจูงใจในการขอรับบริการสินเชือตามโครงสร้างธุรกิจทีมีวงเงินสินเชือ 
SMEs และมีการกระจุกตวัของประเภทธุรกิจในสํานกังานเขตพฒันาธุรกิจสมุทรสาคร และเพือเสนอ
นโยบายการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพือเสริมแรงจูงใจในการขอรับบริการสินเชือกบัระบบธนาคาร
พาณิชย ์ ภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาด ความพึงพอใจ แรงจูงใจ และเหตุจูงใจ  ของผูบ้ริโภคทีเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ธุรกิจ SMEs เป็นการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่งการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชท้ฤษฎีการวดัการกระจุกตวัเฮอร์ฟินดาห์ล และการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างธุรกิจของลูกคา้ทีมีวงเงินสินเชือเพือ
ธุรกิจ SMEs มีอตัราการกระจุกตวัปานกลางทีระดบั 0.126547 โดยประเภทธุรกิจทีมี 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ 1) การผลิตปลาและผลิตภณัฑ์จากปลาสด แช่เยน็ หรือแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 19.31 2) การผลิต
ผลิตภณัฑ์แปรรูปสัตวน์าํอืนๆ คิดเป็นร้อยละ 17.33 และ 3) การรับซือของทีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่  คิด
เป็นร้อยละ 15.84 ตามลาํดบั และ แรงจูงใจ เหตุจูงใจของการเลือกรับวงเงินสินเชือ  มีทงัหมด 2 ด้าน  
1) ดา้นความตอ้งการ 2) ดา้นความคาดหวงั โดยพบว่า เจา้หนา้ทีของธนาคารในทีมขายสินเชือเพือธุรกิจ 
SMEs มีความสาํคญัมากในการเลือกรับวงเงินกบัธนาคาร ในขณะทีอตัราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม ค่าเบีย
ประกนัคุม้ครองก่อให้เกิดแนวนโยบายการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพือเสริมแรงจูงใจในการขอรับ
บริการสินเชือ คือ 5 Ps 
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