บทที่ 1
บทนำ
1.1 ปัญหำ และควำมสำคัญของปัญหำ
จากภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมในปั จ จุ บ ัน ท าให้ ค่ า ครองชี พ และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ใน
ชี วิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันการสร้างรายได้ของผูท้ ี่ทางานประจาก็ยงั คงเป็ นเรื่ องที่
ทาได้ยากและมีขอ้ จากัดนานับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจากัดในแต่ละ
วัน แต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มมากขึ้นมากกว่ารายได้ที่มีในบางเวลานั้นทาให้การพึ่ง
พอเงินสิ นเชื่ อเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่คนวัยทางานนิ ยมกูย้ ืมเงินนี้ มาใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ นหรื อการกูย้ ืม
มาเพื่อลงทุนสร้างเนื้ อสร้างตัวเพื่อหวังที่จะมีรายได้เพิม่ มากการแค่รายได้จากงานประจา ดังนั้นการ
ขอสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลจึงมีส่วนสาคัญที่ช่วยให้คุณภาพชี วติของผูค้ นดีข้ ึนหรื อสามารถช่ วยให้หลุ ด
พ้น จากวิ ก ฤติ ท างการเงิ น ในภาวะฉุ ก เฉิ นได้ ทั้ง นี้ การใช้เงิ นสิ น เชื่ อส่ วนบุ ค คลจึ ง ต้อ งมี ค วาม
ระมัดระวัง และต้องมีการวางแผนเรื่ องการชาระคืนเงินสิ นเชื่ อดังกล่าวให้สอดคล้องกับรายได้และ
ความสามารถของตน จึงจะทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้สินเชื่ อส่ วนบุคคล มิเช่ นนั้นแล้ว
อาจทาให้กลายเป็ นภาระทางการเงิ นของตนที่ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนดเวลาของสัญญา
จนทาให้ประสบปัญหาในอนาคตได้
สาหรับสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลนั้นมีวตั ถุ ประสงค์ในการให้กูย้ ืมเพื่อการใช้จ่ายในการอุปโภค
บริ โภคหรื อส าหรั บกรณี ที่มี เหตุ การณ์ ต้องใช้เงิ นฉุ ก เฉิ น ธนาคารจึ งออกผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อส่ วน
บุคคลเพื่อให้ลูกค้าสามารถขอสิ นเชื่ อนี้ ไว้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตและอานวยความสะดวกใน
การดารงชี พของตน โดยการให้กูยืมเงินสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลนั้นธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ของผู ้
กูย้ ืมเป็ นหลักว่ามีความสามารถเพียงพอหรื อไม่ หรื อในบางครั้งธนาคารก็ตอ้ งให้มีการค้ าประกัน
โดยบุคคลหรื อสิ นทรัพย์เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดหนี้เสี ยขึ้นได้ โดยสิ นเชื่อส่ วนบุคคล
สามารถช่ วยให้คนที่ มีความจาเป็ นในการใช้เงิ นสามารถเข้าถึ ง แหล่ งเงิ นได้คล่ องตัวยิ่งขึ้ น โดย
ธนาคารได้รับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมเป็ นผลตอบแทน แต่การที่บุคคลๆ หนึ่ งจะขอสิ นเชื่ อส่ วน
บุคคลมาใช้น้ นั ย่อมมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งปั จจัยทางตรงและทางอ้อม เช่ น ปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยทางการตลาดของธนาคาร และปั จจัยแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ และสังคม เป็ นต้น
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ดังนั้น การศึกษาถึ ง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค” นั้นจะช่วยให้ผวู ้ จิ ยั เข้าใจถึงความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการสมัค รสิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คล เพื่ อที่ จะได้ส ร้ า งแบบจาลองพยากรณ์ ค วาม
ต้องการขอสิ นเชื่อของลูกค้า และกลยุทธ์ที่จะสามารถจูงใจให้ลูกค้าสมัครสิ นเชื่อส่ วนบุคคลได้
1.2 วัตถุประสงค์ งำนวิจัย
กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั สาหรับการศึกษาว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใดที่มี
อิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการบริ การ (Process) และด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) กับการใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้าน
บุคคล (People) ด้านกระบวนการบริ ก าร (Process) และด้านการสร้ างและนาเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย
สาขาซีคอนบางแค
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1.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านกระบวนการบริ การ (Process)
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and
Presentation)
(Kotler & Keller, 2006, p.16)

ตัวแปรตำม

กำรใช้ บริกำรสิ นเชื่ อธนำคำรกรุ งไทย
สำขำซีคอนบำงแค

1.4 ขอบเขตในกำรวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค โดยได้แบ่งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ า ย (Place) ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ
บริ ก าร (Process) และด้า นการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation)) ซึ่ งประชากรที่ใช้ในงานวิจยั นี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอน
บางแค และดาเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถาม ระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 3 เดือน)
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อธนาคารกรุ ง ไทย
สาขาซีคอนบางแค
1.6 นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
1.6.1 ธนาคารกรุ งไทย หมายถึง ธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
1.6.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1.6.3 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นเชื่อส่ วนบุคคลของธนาคารกรุ งไทย
1.6.4 ด้านราคา หมายถึ ง ค่ าใช้จ่ายจ่า ยในการขอสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคล เช่ น ค่ าธรรมเนี ย ม
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ การจดจานองหลักประกัน ค่าประเมินหลักประกัน เป็ นต้น
1.6.5 ด้า นช่ องทางการจัดจ าหน่ า ย หมายถึ ง การเสนอขายสิ นเชื่ อ ส่ วนบุ ค คลผ่า นช่ อ ง
ทางการขายต่างๆ ของธนาคารกรุ งไทย
1.6.3 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การจัดโปรโมชัน่ ส่ งงเสริ มการขายด้วยวิธีต่างๆ
เผือ่ ให้ลูกค้าสนใจสมัครสิ นเชื่อส่ วนบุคคลของธนาคารกรุ งไทย
1.6.7 ด้านบุคคล หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การด้านสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
1.6.8 ด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการให้บริ การการขอสิ นเชื่อ การประเมิน และการ
อนุมตั ิสินเชื่อ
1.6.9 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ
สาขาของธนาคารกรุ งไทย
1.6.10 สิ น เชื่ อ หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ประเภทต่ า งๆ ของธนาคารกรุ ง ไทยที่
ให้บริ การแก่ลูกค้า
1.6.11 บริ การสิ นเชื่อ หมายถึง การให้กูย้ ืมเงินแก่ลูกค้าของธนาคารกรุ งไทย ตามประเภท
และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.6.12 เงื่อนไขสิ นเชื่อ หมายถึง เงื่อนไขที่ทางธนาคารกรุ งไทยกาหนดในการปล่อยสิ นเชื่ อ
แก่ลูกค้าของธนาคาร รวมถึงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และการชาระคืนเงินแก่ธนาคาร ฯลฯ
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1.6.13 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยม หมายถึ ง อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่ธนาคารกรุ งไทย
ประกาศไว้ให้ลูกค้าได้รับทราบ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสิ นเชื่อกับธนาคาร
1.6.14 กระบวนการขอสิ นเชื่ อ หมายถึ ง ขั้นตอน วิธี การในการให้สินเชื่ อแก่ ลู ก ค้า ของ
ธนาคารกรุ งไทย
1.6.15 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะต่างๆ ภายในสาขาของธนาคารกรุ งไทย และ
บริ เวณโดยรอบ
1.6.16 ตัวชี้ วดั เครดิ ต หมายถึ ง เครื่ องมื อที่ ทางธนาคารก าหนดในการวัดคุ ณภาพและ
ความสามารถขอผูข้ อสิ นเชื่ อกับทางธนาคาร เช่น รายได้ อาชี พ หลักประกัน บุคคลค้ าประกัน เป็ น
ต้น
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1.7.1 ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทยสาขาซี คอน
บางแค
1.7.2 ท าให้ส ามารถน าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้พ ยากรณ์ ค วามต้อ งการขอสิ นเชื่ อ ของลู ก ค้า
ธนาคารกรุ งไทยได้
1.7.3 สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการกระตุน้ การ
ขยายการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทยได้

