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หลักการและเหตุผล 

 สถานการณเศรษฐกิจของประเทศ ป 2550 กําลังประสบกับปญหาอุปสรรคหลาย
ปจจัย จนยากท่ีจะคาดการณสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมจะเปนเชนไร ความเชื่อม่ันของภาคเอกชน
จึงมีนอยไมคอยม่ันใจกับการลงทุน มองไปขางหนาแบบไมคาดการณก็ทราบวาสถานการณเชนนี้ 
ยากจะเห็นตัวเลขการลงทุนท่ีจะขยายตัวเพิ่มข้ึน มองภาพเศรษฐกิจป 2550 ตัวเลขไตรมาส 1 ออกมา
ดีเฉพาะการสงออกแตดานในประเทศคือการลงทุนและการอุปโภคบริโภค ภาพเอกชนชะลอ
ตัวอยางชัดเจน สาเหตุหลักมาจากความไมแนนอนทางการเมือง สภาพการลงทุนของภาคเอกชนอยู
ในชวงรอดูสถานะการณของความชัดเจนทางการเมือง ขณะท่ีการบริโภครอจังหวะรายไดเพิ่มข้ึน 
ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย  คาดการณวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว ท่ี  3.5-4.5%             
(บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2550) 
 สําหรับในป 2551 นี้ ถึงแมจะเกิดภาวะชะงักงันจากปจจัยตาง ๆ ท่ีผานเขามามาก แต
ธนาคารกสิกรไทยกลับมองเห็นชองทางความสดใสในการปลอยสินเช่ือใหลูกคาวานาจะกระเต้ือง
ข้ึนไดในชวงคร่ึงปหลัง โดยจะเปนไปตามแนวโนมการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซ่ึงประมาณการณวาคร่ึงปหลังนาจะขยายตัว 4-5% โดยท้ังปนาจะขยายตัวท่ี 4-4.5% ซ่ึงจะ
เห็นวามีการขยายตัวของสินเช่ือดีข้ึนกวาไตรมาสแรก โดยปจจัยท่ีสงเสริมใหสินเช่ือธนาคารเติบโต
สูงข้ึนมาจากความชัดเจนทางการเมืองท่ีจะสรางความม่ันใจในการลงทุนและการบริโภค อีกท้ัง
มาตรการการกระตุนการเบิกจายของโครงการภาครัฐท่ีมีสวนชวยใหการไหลเวียนของเม็ดเงินท่ี
เพิ่มข้ึนดวย  รวมถึงแนวโนมอัตราดอกเบ้ียท่ีลดลงก็ชวยกระตุนความตองการลงทุน ตลอดจนวงจร
ของกลุมผูคาพืชไรท่ีเร่ิมตองการเงินทุนหมุนเวียนไปซ้ือสินคาเกษตร อยางไรก็ตามความผันผวน
ของคาเงินบาทยังสงผลกระทบตอลูกคาท่ีเปนผูสงออก ในแงความสามารถในการแขงขันจึง
จําเปนตองเรงปรับตัว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2550) 

 ธนาคารกสิกรไทย ไดวางกลยุทธทางการตลาด โดยเนนท่ีการเขาใจลูกคาแตละกลุม
ตามประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงตางมีพฤติกรรมและความตองการทางการเงินท่ีไมเหมือนกัน การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกคาท่ีซับซอนมากข้ึน หลังจากทําความเขาใจกับความตองการของ
ลูกคาแลวก็มาวางรูปแบบวิธีการขาย การเจาะกลุมลูกคาเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีรวมหลาย ๆ ผลิตภัณฑเขาดวยกัน หรือกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของ
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ลูกคาได  ปจจัยท่ีลูกคาเลือกใชบริการของธนาคาร ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก คือ วงเงินสินเช่ือท่ี
เพียงพอ ความรวดเร็ว และ การใหคําแนะนํา ซ่ึงธนาคารกสิกรไทย เปนธนาคารแหงเดียวท่ีตอบ
โจทยไดครบท้ัง 3 ปจจัย ซ่ึงธนาคารกสิกรไทยไดต้ังเปาหมายที่จะปลอยสินเช่ือเพิ่มเฉล่ียปละ 20-
25%  จึงไดวางแผน ปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาด ใหทันกับการเปล่ียนแปลง พรอมท้ังสราง
ความตองการ ความพึงพอใจใหเกิดประโยชนสูงสุดกับลูกคา ซ่ึงจะสงผลใหธนาคารไดรับความ
เช่ือถือ  และไววางใจ  (บมจ. ธนาคารกสิกรไทย,  2550 )  

 จังหวดัชุมพร เปนจังหวัดตอนบนสุดของภาคใต ประกอบดวย 8 อําเภอ คือ อําเภอ
เมืองชุมพร อําเภอหลังสวน ชุมพร อําเภอทาแซะ อําเภอสวี อําเภอปะทิว อําเภอละแม อําเภอทุง
ตะโก และอําเภอพะโตะ  จงัหวัดชุมพรมีประชากรป 2550 รวมท้ังส้ิน 522,486 คน เปนเพศชาย 

250,180คน เพศหญิง 272,306 คน  (ท่ีมา ท่ีทําการปกครองจังหวดัชุมพร, 2549) มีจํานวนเงินให
กูยืมของธนาคารพาณิชยในจงัหวัดชุมพร มีจํานวนท้ังส้ิน 101,436 ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย สํานักงานภาคใต,2549:50) จากสถิติดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญในบทบาทหนาท่ีของ
ธนาคารพาณิชยในจังหวัดชุมพร ซ่ึงธนาคารใน จังหวดัชุมพร มีธนาคารพาณิชย 29 แหง ธนาคาร
ออมสิน 8 แหง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 8 แหง (สํานกังานคลังจังหวัด
ชุมพร, 2549)  ซ่ึงแสดงใหเห็นสภาวะการแขงขันในระบบธนาคารพาณิชย โดยธนาคารกสิกรไทย 
ในจังหวดัชุมพร มี 4 สาขา ไดแก สาขาชุมพร สาขาปากนํ้าชุมพร สาขาทาแซะ และสาขาหลังสวน
ชุมพร 

     ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือ กับธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร จะทําใหธนาคารไดรับทราบ
ความตองการที่แทจริง ท่ีจะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด ผลจากการศึกษาจะสามารถ
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข วางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตอการใชบริการดานสินเช่ืออันจะสงผลดตีอ
ลูกคาผูมาใชบริการ ตอพนักงาน องคกร และตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการ
เลือกใชบริการสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร 
 2. สามารถนําขอมูลไปใชเพือ่การบริหารจดัการองคการ และนํามาเปนแนวทางใน
การวางแผน และกําหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป 
 
นิยามศัพท 

 
  ปจจัยสวนประสมการตลาด  หมายถึง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจของลูกคาในการเลือกใชบริการสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน) 
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา(Price)  ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence)  และดานกระบวนการ (Process)  

 บริการดานสินเชื่อ  หมายถึง การใหความสนับสนุนทางดานการเงินเพื่อเพิ่มสภาพ
คลองใหกิจการ เปนบริการชนิดหนึ่งของสถานบันการเงิน  หรือการใหคําแนะนําของผูเช่ียวชาญท่ี
ใหคําปรึกษาตรงตามวัตถุประสงค ในการท่ีจะแกปญหาทางการเงินตามท่ีลูกคาตองการงิน และมี
ความสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอระบบธุรกิจ  ส่ิงท่ีฝายผูใหสินเช่ือจะตองรับภาระ
ตามมา คือ ความเส่ียง  สินเช่ือนอกจากจะตองต้ังอยูบนรากฐานของความเช่ือถือแลว ยังตองอาศัย
หลักประกัน ซ่ึงอาจเปนไดท้ังบุคคลหรือหลักทรัพยท่ีจะนํามาลดความเส่ียง   ประเภทสินเช่ือของ
ธนาคาร ไดแก เงินกู กูเบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน  หนังสือคํ้าประกัน วงเงินดานตางประเทศ 
ฯลฯ  

   ธนาคารพาณิชย หมายถึง ธนาคารท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบการธนาคาร
พาณิชยท่ีใหบริการเงินฝากและสินเช่ือ ซ่ึงการวัดขนาดของธนาคารพาณิชยวัดจากขนาดสินทรัพย
ของธนาคารนั้น ๆ  ซ่ึงธนาคารพาณิชยขนาดใหญ จะมีขนาดของสินทรัพยรวมตั้งแตรอยละ 10 ข้ึน
ไปของสินทรัพยรวมธนาคารพาณิชยไทยท้ังระบบ ซ่ึงปจจุบันประกอบดวย 5 ธนาคาร   ไดแก 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  
           ลูกคา หมายถึง ผูท่ีขอเครดิตกับธนาคารกสิกรไทยใน จังหวัดชุมพร 
 


