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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
SMEs คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสําคัญมากทั้งในระดับธุรกิจพื้นฐาน

และธุรกิจระดับประเทศ มีความคลองตัวในการปรับสภาพใหเขาสถานการณทั่วไปของประเทศอีกทั้ง
ยังเปนวิสาหกิจที่ใชเงินทุนในจํานวนตํ่ากวาวิสาหกิจขนาดใหญ และยังชวยสรางมูลคาแกระบบ
เศรษฐกิจอยางมหาศาล ทั้งในแงของการสรางงาน สรางมูลคาเพิ่ม และสรางรายไดที่หลากหลายเปนทั้ง
ผูผลิต ผูกระจายสินคา และใหบริการนับเปนผูประกอบการที่ทําหนาที่ทั้งในดานการสรางสรรค และ
อํานวยความสะดวกตอธุรกรรมทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งใน
สวนภูมิภาคและของประเทศอยางยั่งยืน

นโยบายเศรษฐกิจในชวงที่เหลือของป 2554 และป 2555 การฟนฟูและเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย และการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดานการคลังอยางเหมาะสมโดยให
ความสําคัญกับโครงการลงทุน โดยภาครัฐบาลอนุมัติงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาอีก
มูลคา 1.1 แสนลานบาท คาดวาจะสงผลดีตอธุรกิจ เอสเอ็มอีประมาณ 3.7 หมื่นลานบาท ธุรกิจที่จะ
ไดรับประโยชนหลักๆ ไดแก ธุรกิจกอสราง วัสดุกอสราง เกษตร ผลิตภัณฑเคมีการเกษตร ขนสง และ
ภาคการบริการ เปนตน ในสวนวงเงินที่เหลือจะสงผลดีในทางออม แลวกลุมเอสเอ็มอีดังกลาวน้ียังคิด
เปนสัดสวนสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารถึงรอยละ36 ของพอรตเอสเอ็มอีรวม หรือมูลคากลาว 1.4 แสน
ลานบาท รวมทั้งธุรกิจโรงพิมพ และโฆษณา ที่จะไดรับผลบวกจากคําสั่งทําปายหาเสียงเลือกต้ังที่จะ
เกิดขึ้น โดยในธุรกิจประเภทน้ีมีสัดสวนสินเชื่อเอสเอ็มอีประมาณรอยละ 1.4 หรือมูลคา 5.6 พันลาน
บาท นโยบายภาครัฐไดมีการสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบปญหาการขาด
แคลนเงินทุน เพื่อมาลงทุนหรือขยายกิจการลงทุนหรือเปนทุนหมุนเวียนโดยมีรัฐบาลเขามาชวย
สนับสนุนการปลอยสินเชื่อใหกับกิจการ โดยแหลงเงินทุนภายนอกกิจการทีสําคัญ ประกอบดวย
สินเชื่อธนาคารพาณิชย มูลคาหุนกูออกใหมมูลคาหุนทุนออกใหมและหน้ีตางประเทศ อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาจากปริมาณและความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินทุน พบวา สินเชื่อเพื่อธนาคารพาณิชย
สามารถสะทอนถึงปริมาณแหลงเงินทุนสําหรับนักลงทุนไดดี
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ธนาคารพาณิชยมีการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองนับต้ังแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมาซึ่งการปลอย
สินเชื่อสินเชื่อมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันโดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.2553 และปพ.ศ.2554 มีการปลอย
สินเชื่อมากถึง 10,901,365 ลานบาทและ 13,324,659 ลานบาท เมื่อเทียบกับการปลอยสินเชื่อของป พ.ศ.
2553 เพิ่มขึ้น 22.22% ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แนวโนมการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยระหวางป พ.ศ.2551-2554

ป พ.ศ. 2551 2552 2553 2554

สินเชื่อ 8,211,329 9,070,535 10,901,365 13,324,659

อัตราการเพิ่ม - +10.46% +20.18% +22.22%

ที่มาธนาคารแหงประเทศไทย(หนวย : ลานบาท)
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ตาราง1.2 ธนาคารที่ใหความสําคัญกับการปลอยสินเชื่อ SMEs และเปาหมายป 2553-2554
(หนวย:ลานบาท)

ชื่อธนาคาร เปาหมายของป
2553

จํานวนสินเชื่อที่
ปลอยได

เปาหมายของป
2554

จํานวนสินเชื่อที่
ปลอยได

ธ.กรุงเทพ 325000 394,000 415,000 426,000

ธ.กสิกรไทย 370,000 412,000 428,000 482,000

ธ.กรุงไทย 210,000 237,000 250,000 256,000

ธ.ไทยพาณิชย 375,000 395,000 412,000 450,000

ธ.ทหารไทย 76,500 73,200 120,000 167,000

ธ.กรุงศรีอยุธยา 132,000 164,000 159,000 165,000

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ,2554

เมื่อพิจารณาประเภทของสินเชื่อของธนาคารพาณิชยพบวากวารอยละ 50.0 ของสินเชื่อที่ปลอยเปน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยนับเปนจุดเร่ิมตนของผูประกอบการรายใหมที่สนใจลงทุนทําธุรกิจ เน่ืองจากใช
เงินทุนและมีความเสี่ยงนอย ดังน้ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงถือเปนแหลงสําคัญในการ
สรางผูประกอบการ อันจะเปนสวนชวยสรางรากฐานที่เขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในระยะยาวไดและ
เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนนการจางงานในทองถิ่นจึงนับวามีสวนชวยผลักดันใหมี
การกระจายรายไดมากขึ้นและเปนแหลงรองรับการจางงานขนาดใหญซึ่งจากขอมูลของสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบวาในป 2554 มีการจางงานทุกขนาดรวมทั้งสิ้น 13.49
ลานคน เปนการจางงานใน SMEs จํานวนกวา 10.5 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 77.8 ของการจางงาน
รวมทั้งประเทศ โดยภาคการผลิตเปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุด รองลงมาคือภาคการบริการ
และภาคการคาและซอมบํารุงตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1.3
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ตารางที่ 1.3 จํานวนและการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2551 – 2554 จําแนกตาม
ประเภทกลุมธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ ป พ.ศ. รวม
2551 2552 2553 2554

จํานวนการจางงาน(คน)
ภาคการคาและซอมบํารุง 2,451,453 2,560,638 2,659,076 2,754,619 10,425,786
ภาคการบริการ 3,056,038 3,046,096 3,096,976 3,094,342 12,293,452
ภาคการผลิต 3,560,876 3,438,095 3,673,025 3,690,537 14,362,533
อ่ืนๆ 250 175 250 275 950
รวม 9,068,617 9,045,004 9,429,327 9,539,773 37,082,718

ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเปดเผยวาป 2554 สินเชื่อเอสเอ็มอี เติบโตสูงถึงรอยละ 12สูงกวา
เปาหมายที่วางไวที่เติบโตแครอยละ8-10 เพราะความตองการสินเชื่อในกลุมดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวไดดีกวาทีคาดการณไว ประกอบกับการใชงบประมาณของภาครัฐบาลผลักดัน
กลไกทางเศรษฐกิจ โดยในชวงคร่ึงปแรกจะเติบโตไมตํ่ากวารอยละ 6 แนนอนจากเปาหมายเดิมที่
เติบโตเพียงรอยละ 4.5 เทาน้ัน เปนผลจากการที่ในชวง 4 เดือนแรกที่ผานมาธนาคารมียอดอนุมัติสินเชื่อ
เอสเอ็มอีไปแลวกวา 6 หมื่นลานบาท และ 2554 ธนาคารกสิกรไทยประกาศเตรียมรุกตลาดกลุม
ผูประกอบการเอสเอ็มอีอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป เพื่อใหเปนธนาคารเปนอันดับ 1 ในใจผูประกอบการ
ในทุกพื้นที่ โดยไดออกแคมเปญ “ชนะใจ SME” เปนแคมเปญแรกของป 2554 มุงเปนผูนําผลิตภัณฑ
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และบริการทางการเงินที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา มุงเปนผูนําผลิตภัณฑและบริการทาง
การเงินที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา SMEs รักษาระดับ NPL ใหอยูในระดับตํ่ากวา 4%

บมจ.ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการปลอยสินเชื่อเอสเอ็มอีในระบบปน้ีเติบโตไดตาม
คาดการณที่รอยละ 12 และสงผลใหสวนแบงการตลาด (มารเก็ตแชร) ปน้ีเพิ่มสูงกวารอยละ 30 และ
ครองอันดับ 1 ในธุรกิจเอสเอ็มอี 4 ป ซอน สวนดานหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได(NPL) ในกลุมเอสเอ็มอีมี
สัญญาณลดลง ซึ่งธนาคารต้ังเปาหมายเอ็นพีแอลทั้งปไมเกินรอยละ 3.7 ในป 2554 น้ีเปนปธนาคาร
กสิกรไทยจะรุกตลาดกลุมผูประกอบการเอสเอ็มอีอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป และจะบุกตลาด ธุรกิจ
SMEs ใหกาวไปอีกขั้น โดยจะเนนรุกกลุมธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดยอม เน่ืองจากมองเห็นโอกาสการเติบโต
ของผูประกอบการกลุมน้ี ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดในประเทศต้ังเปาในป 2555 ธนาคารกสิกรไทยจะเปน
ธนาคาร อันดับ 1 ในใจผูประกอบการในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

ตารางท่ี 1.4 จํานวนลูกคาสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2550-2554

ที่มา:สํานักงานเขต 31 ธนาคารกสิกรไทย

ป พ.ศ. จํานวนลูกคา (ราย) วงเงิน  (ลานบาท)

2550 350 406.00

2551 396 459.36

2552 390 452.40

2553 460 517.96

2554 594 653.63
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ดังน้ันการศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการสินเชื่อ โดย
มีปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการของธนาคารดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ของธนาคาร
กสิกรไทยในเขตอําเภอเมือง จ.เชียงใหม ดังตารางที่ 4 จะเห็นไดวาธนาคารกสิกรไทยในเขต อําเภอ
เมือง จ.เชียงใหมมีปริมาณลูกคาสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปต้ังแตป 2550 ถึงปจจุบัน
เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม ถือเปนเมืองใหญอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร เปนเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน  และยังเปนแหลงสรางงานสรางรายไดที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ
ตอนบน เปนการชวยสนับสนุนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหมใหมีการพัฒนาที่ ยั่งยืน ธุรกิจขนาดยอม
สงผลใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอมชวยใหเกิดการกระจายรายได
จากกลุมผูประกอบธุรกิจไปสูกลุมคนตางๆทําใหเกิดการจางงานและประชาชนมีรายไดซึ่งเปนตัวชวย
ให โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นซึ่งผลการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอธนาคารกสิกรไทยที่
จะนําไปใชในการกําหนดนโยบายและกลยุทธทางการตลาดในการขยายฐานลูกคา ยังสามารถเพิ่มกลุม
ลูกคาเปาหมาย รวมถึงเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)ใหสามารถสรางบริการที่เหมะสมตอบสนองความตองการของลูกคา

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบการที่ใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด
ยอมของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูประกอบการที่ใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อใหเปนขอมูลแกธนาคารกสิกรไทยในการไดทราบถึงพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการสินเชื่อ โดยมีปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการของ
ธนาคารดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธทาง
การตลาดในการขยายฐานลูกคา ยังสามารถเพิ่มกลุมลูกคาเปาหมาย รวมถึงเปนแนวทางในการปรับปรุง
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และพัฒนาการบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหสามารถสรางการบริการที่เหมาะสม
ตอบสนองความตองการของลูกคา

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ และความพึง
พอใจของผูประกอบการที่ใชสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมกับ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 22 สาขาที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ต้ังแต มกราคม 2554  ถึง ธันวาคม
2554

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดยอม หมายถึง สินเชื่อขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทยเปนสินเชื่อที่มี

การอนุมัติวงเงินต้ังแต 10,000 – 5,000,000 บาทระยะเวลาผอนชําระ 5 ปเปนสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีทุนจด
ทะเบียนไมเกิน 30 ลานบาท รูปแบบของวงเงินมีดังน้ีคือเงินกูระยะยาว (Commercial Loan)โดยมี
วัตถุประสงคการใชเงิน และมีการกําหนดระยะเวลาผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ยที่ชัดเจน , วงเงิน
สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เพิ่มสภาพคลองใหธุรกิจ ดวยวงเงินเบิกเกินบัญชี ใหลูกคาสามารถเบิก
และใชวงเงินชําระหน้ีไดตามตองการ หมดกังวลใจทุกเร่ืองปญหาการเงิน เพื่อธุรกิจไรขีดจํากัด

สินเชื่อเอสเอ็มอี หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กิจการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ผลิตหรือบริการมีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกินสองรอยลานบาทมีการจางงานไมเกินสองรอยคน กิจการ
คาสงที่มีทรัพยสินถาวรไมเกินหน่ึงรอยลานบาทมีการจางงานไม เกินหาสิบคน กิจการการคาปลีกที่มี
มูลคาทรัพยสินถาวรไมเกินหกสิบลานบาท มีการจางานไมเกิน 30 คน

Micro Loan หมายถึง วงเงินที่ธนาคารอนุมัติใหแกผูที่ประกอบการคา หรอผูที่มีรายได
ประจําโดยมีวัตถุประสงคนําไปใชหมุนเวียนในกิจการหรือนําไปใชในการซื้อทรัพยสินถาวร ที่มิใชมี
วัตถุประสงคใชสําหรับกูเพื่อที่อยูอาศัย เชนสินเชื่อกูยืมเงิน (Mortgage Loan) สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี
(Over Draft) สินเชื่อหนังสือค้ําประกัน (Letter Of Gurantee) เปนตน
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