
 

บทท่ี 1  

บทนํา 
 

 

หลักการและเหตุผล 
                      ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันมีการแขงขันอยางมาก ในธุรกิจสถาบันการเงิน ไดมีการ
นํากลยุทธ และวิธีการใหบริการตางๆมาตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงคในการเปนผูนําทางธุรกิจ  รักษาฐานลูกคาเดิมไว และขยายฐานลูกคาใหม หรือ เพิ่ม
สวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะ ตลาด SME ในประเทศไทย ท่ีมีการแขงขันแยงเคกกันอยาง
รุนแรง เนื่องจากมีมูลคาตลาดรวมกวา 3.26 ลาน ลานบาท คิดเปน 38.75 % ของ GDP ในประเทศ   
(ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ขอมูล ณ กรกฎาคม 2550) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารช้ันนําท่ีมุงม่ันพัฒนาสูการเปน
สถาบันการเงินท่ีแขงแกรง สามารถใหบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย ดวยคุณภาพมาตรฐานโลก 
โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย เพื่อใหบรรลุผลท่ีดี และเปนธรรมตอลูกคา    
ผูถือหุนพนักงาน และประเทศไทย   การปรับเปล่ียนองคการตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
เชน การรีเอ็นจิเนียร่ิง  การปรับโครงสรางองคการใหมีโครงสรางในแนวราบท่ีกระชับ คลองตัวใน
การบริหารจัดการ ธนาคารมีปณิธานแนวแนในการใหบริการท่ีมุงตอบสนองความตองการ และ 
ความพึงพอใจของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยไดปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
ทางการเงิน บุคลากร และเทคโนโลยี    เพื่อรองรับแผนแมบททางการเงินของธนาคารแหงประเทศ
ไทย การเปดการคาเสรีทางการเงิน และการแขงขันท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึน   

 สินเช่ือ Medium SME ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  บริการใหกูยืมเงิน
เฉพาะกลุมธุรกิจ มีท้ังระยะส้ัน ระยะยาว และ การคํ้าประกัน เพื่อตอบรับกับความแตกตางในแตละ
ภาคธุรกิจ   ธนาคารกสิกรไทย ใหความสําคัญกับลูกคากลุมธุรกิจ SMEs มาตลอด โดยเม่ือปลายป 
2548 ธนาคารมีการจัดต้ังสายงานธุรกิจลูกคาผูประกอบการ เพื่อใหมีการกําหนดรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองลูกคา SMEsในแตละกลุมชัดเจนข้ึน ซ่ึงธนาคารไดแบงกลุมลูกคาSMEs 
เปน 3 กลุม คือ กลุม Medium SMEs เปนลูกคาธุรกิจขนาดกลางมียอดขายระหวาง 50-400 ลาน
บาทตอป และมีวงเงินสินเช่ือ เกิน 12 ลานบาท กลุม Small SMEs กลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กมี
ยอดขายระหวาง 10-50 ลานบาทตอป และ มีวงเงินสินเช่ือ ต้ังแต 3 – 12 ลานบาท และกลุม Micro 
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SMEs เปนกลุมธุรกิจขนาดยอมท่ีมียอดขายไมเกิน 10 ลานบาทตอป และมีวงเงินสินเช่ือไมเกิน 3 
ลานบาท (ท่ีมา :บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รายงานประจําป, 2550: 32)  

 ท้ังนี้ธนาคารต้ังเปาเพิ่มสวนแบงตลาดในกลุมลูกคา SMEs เปน 30% ภายใน 3 ป 
(พ.ศ. 2549 – 2551) ซ่ึงจะทําใหธนาคารมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 ในกลุมลูกคาดังกลาว ปจจบัุน
กลุมธุรกิจ SMEs เปนกลุมลูกคากลุมใหญของธนาคาร ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2550 มียอดสินเช่ือรวม
ประมาณ 304,061 ลานบาท (ท่ีมา: บมจ. ธนาคารกสิกรไทย รายงานประจําป, 2550:36)  
 ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : 
SMEs)เปนกลุมธุรกิจท่ีเปน ฐานธุรกิจสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทย  ผูประกอบการ 
SMEs ท่ัวประเทศ  คิดเปน 38.75 % ของ GDP ในประเทศ (3.26 ลานลานบาท) อัตราเติบโตของ 
SMEs อยูท่ี 3.3-3.8% ตอป http://cms.sme.go.th (ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, ขอมูล ณ  กรกฎาคม 2550) 
 จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดปริมณฑลท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการเจริญเติบโต
และการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  ประกอบกับจังหวัดมีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตท่ี
เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  ป พ .ศ. 2550 จังหวัดสมุทรสาคร  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีจังหวัด จํานวน 4,356 โรงงาน  เงินลงทุน  314,240 ลานบาท มีลูกจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม  274,042 คน โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองและ
อําเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร   อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ เปนตน  (ท่ีมา: สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร)   จังหวัดสมุทรสาครมีรายไดเฉล่ียประชากรตอหัว เม่ือป 2549  
สูงเปนอันดับสองของประเทศ โดยมีรายไดเฉล่ียตอหัว 539,346 บาท (สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สมุทรสาคร ขอมูลปรับปรุงเม่ือ 8 พ.ค 2551) จากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ การ
เจริญเติบโตทางธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครเปนอยางดี โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SMEs ท่ีมี
ผูประกอบการเพิ่มข้ึนทุกป  ทําใหธนาคารพาณิชยตระหนักและไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว 
จึงขยายสาขาเพ่ิมในจังหวัดสมุทรสาคร ปจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีสาขาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ท้ังส้ิน 6 สาขา  คือ  สาขาสมุทรสาคร  สาขายอยสมุทรสาคร  สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 
สาขาบานแพวหลักสาม  สาขายอยกระทุมแบน และ สาขายอยเอกชัยโพธ์ิแจ นอกจากนี้ยังมี
ธนาคารพาณิชย ตาง ๆ จํานวน 16 ธนาคารเปดใหบริการในจังหวัดสมุทรสาคร รวมท้ังส้ิน 67 สาขา 
กระแสการหมุนเวียนทางการเงิน จึงมีอัตราคอนขางสูง ปริมาณเงินสะพัดท่ีหมุนเวียนผานระบบ
ธนาคาร ท้ังเงินรับและเงินจายผานผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย มีจํานวน 127,069 ลานบาท 
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(ท่ีมา:ธนาคารแหงประเทศไทย รายงานเงินรับฝากและเงินใหสินเช่ือ เม่ือ 8 ส.ค 51) แสดงใหเห็น
ถึงการแขงขันอยางรุนแรงในระบบธนาคารพาณิชย 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสินเช่ือ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจท่ีเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด และเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อใหธนาคาร
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย
ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีใหความสําคัญกับลูกคากลุมธุรกิจ SMEs มาโดยตลอด 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
                    1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ 
Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร  
                    2. เพื่อศึกษาปญหาในการใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
                          1.  ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใช
บริการ สินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร  

2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการดานสินเช่ือ 
Medium SME ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา 
 

นิยามศัพท 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ หมายถึง ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ Medium SME ของลูกคา
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ และปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 
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 สินเชื่อ Medium SME หมายถึง สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี
บริการใหกูยืมเงินเฉพาะกลุมธุรกิจ มีท้ังระยะส้ัน ระยะยาว และ การค้ําประกัน เพื่อตอบรับกับ
ความแตกตางในแตละภาคธุรกิจ ซ่ึงกลุม Medium SMEs เปนลูกคาธุรกิจขนาดกลางท่ีมียอดขาย
ระหวาง 50-400 ลานบาทตอป หรือ มีวงเงินสินเช่ือรวมเกิน 12 ลานบาท ข้ึนไป (ท่ีมา: บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย รายงานประจําป 2550: 32) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


