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หลักการและเหตุผล 
 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2550 ที่ผานมา มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ในอัตรารอยละ 
4.8 อันเปนผลจากการชะลอตัวของการใชจายภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณความไมแนนอนทาง
การเมือง อยางไรก็ตามยังคงไดรับแรงหนุนจากการสงออกและฐานะการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด  แต
แนวโนมใน ป 2551 คาดวาจะขยายตัวจากปกอนหนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.6-5.2 โดยความเสี่ยงหลัก
ไดแก ปญหาราคาน้ํามัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2550: 12)  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง ปจจัยหนึ่งที่เปนตัว
ผลักดัน คือ การเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ซ่ึงธุรกิจ SMEs  จะมีการขยายตัวไดในอัตราที่ดีและ
รวดเร็ว สวนหนึ่งเกิดจากการใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมธนาคารพาณิชย ซ่ึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
นับเปน ธนาคารอันดับตนๆ ที่ใหบริการดานสินเชื่อแกธุรกิจ SMEs โดยมีปณิธานในการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อมุงตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาในทุกระดับ โดยได
ยกระดับการดําเนินธุรกิจใหมีความโดดเดนและแตกตาง เนนการใหความสําคัญกับลูกคาทุกกลุมให
ไดรับบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยอาศัยชองทางที่หลากหลาย ไมวาจะเปนสาขาหรือชองทางอีเล็ค
ทรอนิกส เพื่อใหบริการครอบคลุมทุกระดับ และใหลูกคาไดรับบริการที่ครบถวนดวยคุณภาพที่
สม่ําเสมอ ทุกชองทาง ทุกเวลา มีความสะดวกและรวดเร็ว คงความหมายของปณิธาน “บริการทุกระดับ
ประทับใจ” (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2549: 7) จึงไดจัดแบงกลุมลูกคาออกเปนกลุม เพื่อ ตอบสนอง
ความตองการนั้นดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ครบทุกความตองการทางการเงินในแตละกลุม 

สําหรับกลุมลูกคาผูประกอบการขนาดยอม (Micro Business : MC) เปนกลุมลูกคาธุรกิจที่มี
ยอดขายไมเกิน 10 ลานบาทตอป และ มีวงเงินสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท ซ่ึงธนาคารมุงเนนการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางธุรกิจของลูกคา โดยการใหสินเชื่อแบบเปนชุด (Package) Micro Loan ที่
งายตอการใชบริการ คุมคา รวดเร็ว และทันเหตุการณ (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2549: 16)  

จังหวดันครปฐม แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ คือ อําเภอเมอืงนครปฐม  อําเภอ
กําแพงแสน   อําเภอพุทธมณฑล  อําเภอนครชัยศรี  อําเภอดอนตูม  อําเภอสามพราน  และ  อําเภอบาง
เลน มีจํานวนประชากร  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550  จํานวน 828,846 คน เปนเพศชาย 400,597 คน เพศ
หญิง 428,249 คน  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป เทากับ 126,510 บาท ตอป เปนอันดับ 13 ของ
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ประเทศ และเปนอันดับ 6 ของภาคกลาง โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 119,690 ลานบาท 
(จังหวัดนครปฐม, 2551: ออนไลน)    มีจํานวนเงินใหกูยมืของธนาคารพาณิชยในจังหวัดนครปฐมมี
จํานวนทั้งสิ้น 61,003 ลานบาท ยอดคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ปจจุบัน จังหวัดนครปฐมมี
จํานวนธนาคารพาณิชยจํานวน 16 ธนาคาร และมีสาขารวมกันทั้งสิ้น 100 สาขา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ภาวะการแขงขันที่รุนแรง  (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551:  ออนไลน)  

เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีการแขงขันที่รุนแรง ผูศึกษาจึงตองการศึกษาปจจัยสวนประสม
การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  และปญหาของลูกคา บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม  เพื่อทราบความตองการของลูกคา และ นําขอมูลไปใชในการพฒันากลยทุธ
ทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑใหม  ๆ ดานสินเชื่อ  และ พัฒนาเครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro  
Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาสาเหตุจูงใจที่ทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการสนิเชื่อของธนาคาร 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ  
Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม 

2. สามารถนําขอมูลไปใช ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ  ทางดาน 
สินเชื่อ และพัฒนาเครือ่งมอืสงเสริมการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ตลอดจนเปน
แนวทางในการปรับปรุงบรกิารสินเชื่อ Micro Loan ของ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย และสถาบันการเงนิตาง  ๆ
ที่สนใจตอไป 
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นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
ปจจัยสวนประสมการตลาด  หมายถึง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  กับธนาคารกสิกรไทย ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)  
ดานราคา(Price)  ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล 
(People) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  และดานกระบวนการ (Process) 

สินเชื่อ Micro Loan  หมายถึง สินเชื่อเพื่อการคา หรือ สินเชื่อธุรกิจ ที่มีวงเงินรวมไมเกิน 3.0 
ลานบาท ประกอบไปดวย สินเชื่อเงินกู   กูเบิกเงินเกินบัญชี  ตั๋วสัญญาใชเงิน  หนังสือค้ําประกัน  สินเชื่อ
เพื่อการคาระหวางประเทศ   ที่ใหกับลูกคาในกลุมลูกคาผูประกอบการขนาดยอม (Micro Business : MC) 
ซ่ึงเปนกลุมลูกคาธุรกิจที่มียอดขายไมเกิน 10 ลานบาทตอป และ มีวงเงินสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท  

ธนาคารพาณิชย หมายถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทยที่มีสาขาอยูในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีทั้งหมด  
8  สาขา ไดแก สาขานครปฐม  สาขายอยตลาดองคพระปฐมเจดยี  สาขายอยตลาดปฐมมงคล นครปฐม  
สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม  สาขายอยถนนเพชรเกษม นครชัยศรี  สาขาหวยพลู  สาขาสามพราน 
และ สาขาออมใหญ   


