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บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล                         
  ในปจจุบันการใหบริการสินเช่ือสวนบุคคลไดเขามามีบทบาทมากข้ึน ผูบริโภคนิยม
ใชบริการดังกลาว เปนผลมาจากสินเช่ือนั้น มีข้ันตอนไมยุงยากสามารถอนุมัติไดเร็ว โดยการอนุมัติ
วงเงินสินเช่ือจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ของบุคคลท่ีตองการขอสินเช่ือ ตามเง่ือนไขท่ีผูใหบริการ
ตั้งเกณฑไว (Credit Scoring) เชน คุณสมบัติของผูสมัครมีฐานเงินเดือนประจําต้ังแต 7,500 บาทตอ
เดือนเปนตนไป นอกจากนี้ผลตอบแทนในดานของดอกเบ้ีย คาปรับและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีสูง
กวาการใหบริการสินเช่ือประเภทอื่น ๆ ก็ยังเปนแรงผลักดันใหสถาบันการเงินตาง ๆ เขามา
ประกอบธุรกิจการใหบริการสินเช่ือสวนบุคคลเพ่ิมข้ึนดวย ท้ังนี้  ผูใหบริการสินเช่ือในประเทศไทย 
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ สถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงิน(non-bank) โดยจัดต้ังข้ึน
ในรูปแบบของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทท่ีไมใชสถาบันการเงิน เนื่องจากสามารถเขามา
ดําเนินธุรกิจไดงายและไมมีขอกําหนดท่ียุงยากเหมือนกับธนาคารพาณิชย  โดยสินเช่ือสวนบุคคล
สวนใหญท่ีใหบริการในปจจุบันจะเขาขายท่ีจะตองทําตามขอบังคับของ ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 เร่ือง สินเช่ือสวน
บุคคลภายใตกํากับ ท่ีประกาศใช ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2548 ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ท่ีไมใช
สถาบันการเงิน ท่ีทําการจัดทะเบียนภายใตธนาคารแหงประเทศไทยทั้งหมด 26 บริษัท (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2553 : ออนไลน)  
  สินเช่ือของสถาบันการเงินตาง ๆ มีเสถียรภาพขยายตัวอยางตอเนื่อง จากระยะปกอน
รอยละ 7.8 เพิ่มข้ึนจากท่ีขยายตัวรอยละ 5.3 ในไตรมาสกอน ท้ังจากการขยายตัวของสินเช่ือภาค
ธุรกิจและสินเช่ืออุปโภคบริโภค โดยสินเช่ือภาคธุรกิจ (สัดสวนรอยละ 70.9 ของสินเช่ือรวม) 
ขยายตัวอยางตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 2 ท่ีรอยละ 4.5 ตามเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตามอุปสงคท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้สินเช่ือ SME (สัดสวนรอยละ 52.6 ของสินเช่ือภาคธุรกิจ) มี
การขยายตัวเพิ่มรอยละ 4.1 สินเช่ืออุปโภคและบริโภคขยายตัวเพิ่มอยางตอเนื่องเชนเดียวกันท่ีรอย
ละ 16.6 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2553 : ออนไลน) สําหรับภาพรวมของธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทย (โดยครอบคลุมสินเช่ือเงินสดท่ีไมมีหลักทรัพยคํ้า
ประกัน ท้ังของกลุมธนาคารพาณิชย และ Non-Bank โดยไมรวมสินเช่ือบัตรเครดิต) เร่ิมปรับตัวสู
ภาวะท่ีดีตามการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีทําใหกลุมสถาบันการเงินตางเร่ิมมีความมั่นใจในการทํา
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การตลาดมากข้ึน แมภาพรวมของสินเช่ือสวนบุคคลจะเร่ิมดีข้ึนแตธุรกิจยังตองเผชิญกับเสถียรภาพ
การฟนตัวของเศรษฐกิจท้ังไทยและตางประเทศ ปจจัยความไมแนนอนทางการเมือง รวมถึงอัตรา
เงินเฟอและอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการผอนชําระสินเช่ือ
ผูบริโภค ประกอบกับการแขงขันในธุรกิจท่ีมีความเขมขน แนวโนมการเติบโตของสินเช่ือสวน
บุคคล ในไตรมาสท่ี 3 ขยายตัวถึงรอยละ 3.2 เม่ือเทียบกับปกอน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553 : 
ออนไลน) 
  จังหวัดลําพูน หนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ท่ีมีจํานวนประชากรอาศัยอยูมาก 
เนื่องจากจังหวัดลําพูน เปนแหลงท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทําใหประชากรในพ้ืนท่ี 
และตางจังหวัด เขามาพักอาศัย ทําใหมีรายไดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจังหวัด
ลําพูนถือเปนแหลงสินคาหัตถกรรม เชน การทําผาฝายทอมือ นิยมทําเปนอาชีพเสริมหลังจาก
การเกษตร ทําใหประชากรในพ้ืนท่ีมีรายไดจากการทําหัตถกรรม นอกเหนือจากการทําการเกษตร  
 ลําพูนเหมาะแกการเท่ียวชมวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม โดยเฉพาะความเกาแก
ในเขต อ.เมือง สวนมากมีความเปนมายอนหลังไปไกลถึงพุทธศตวรรษท่ี 16-17  (จังหวัดลําพูน, 
2553 : ออนไลน) 
  ปจจัยดังกลาวทําใหบริษัทผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคาร
แหงประเทศไทย มีสํานักงานใหบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายในจังหวัดลําพูนเปนจํานวนมาก ทํา
ใหเกิดการแขงขันในธุรกิจประเภทนี้สูง จุดบริการตามหางสรรพสินคา รานคาปลีกขนาดใหญ และ
รานขายเคร่ืองใชไฟฟาขนาดใหญ   พบวารวมมือกับบริษัทผูใหบริการสินเช่ือสวนบุคคลในการขาย
สินคาผานการใหสินเช่ือสวนบุคคล   ซ่ึงสวนใหญจะเปนการใหบริการของผูบริการรายใหญ   เชน 
บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน), บริษัท อีซ่ีบาย จํากัด (มหาชน), บริษัท 
แคปปตอลโอเค จํากัด, บริษัท จีอีแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)โดยมีบริการหลัก อยู   2 ประเภท   คือ   สินเช่ือเงินสดท่ีใหแกบุคคลธรรมดา และสินเช่ือ
ผอนชําระสินคาเชาซ้ือและลีสซ่ิง 
  ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคาร
แหงประเทศไทยในอําเภอเมืองลําพูน เพื่อท่ีจะไดเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
สําหรับธุรกิจในการใหบริการสินเช่ือสวนบุคคล รวมถึงเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจในธุรกิจการ
ใหบริการสินเช่ือสวนบุคคล ของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตอไป 
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาใน
การใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยใน
อําเภอเมืองลําพูน 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทยในอําเภอเมืองลําพูน   
  2.  สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนการดําเนินงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ใหกับบริษัทผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทย เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการได 
 
นิยามศัพท 
 สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึง สินเช่ือสวน
บุคคล เฉพาะท่ีไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปนหลักประกัน รวมถึงสินเช่ือท่ีเกิดจากการใหเชาซ้ือ และ
การใหเชาแบบลีสซ่ิงในสินคาท่ีผูประกอบธุรกิจมิไดจําหนายเปนทางการคาปกติ ยกเวนในสินคา
ประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) สินเชื่อสวนบุคคลเฉพาะที่ไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปนหลักประกัน หมายถึง 
สินเช่ือท่ีใหแกบุคคลธรรมดา โดยมิไดระบุวัตถุประสงคหรือท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคา
หรือบริการ และไมมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบธุรกิจของตนเอง เชน สินเช่ือเงิน
ผอน สินเช่ือหมุนเวียนภายในครอบครัว 
 2) สินเชื่อสวนบุคคลประเภทการใหเชาซ้ือและลีสซ่ิงสินคาตางๆ หมายถึง สินเช่ือท่ี
เกิดจากการเชาซ้ือ และลีสซ่ิงในสินคาท่ีผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล มิไดจําหนายเปน
ทางการคาปกติ เชน สินเช่ือสินคาอุปโภคบริโภค อาทิเชน โทรศัพทมือถือ ทีวี ตูเย็น ยกเวนใน
สินคาประเภทรถยนต และรถจักยานยนต  
  ท้ังนี้ไมรวมถึง สินเช่ือเพื่อการศึกษา สินเช่ือเพื่อการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
สินเช่ือเพ่ือรักษาพยาบาล สินเช่ือเพื่อสวัสดิการพนักงานท่ีหนวยงานตนสังกัดไดมีการทําสัญญากับ
ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล และสินเช่ือตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
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 บริษัทสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศไทย  หมายถึง นิติ
บุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ใหสามารถประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล
ได ตามรายช่ือสถาบันการเงินท่ีเปดดําเนินการ หมวด 13 บริษัทผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับ จํานวน 26 บริษัท  มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ  
 บริษัทสินเชื่อสวนบุคคล  หมายถึง ผูประกอบการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีสาขาหรือเคาทเตอรใหบริการ ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 
ประกอบดวย 10 บริษัท ดังนี้ 1) บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 2) บมจ.อีซ่ี บาย 3) บมจ.อ
ยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส 4) บจก.อยุธยา แคปปตอลเซอรวิสเซส 5) บจก.โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) 6) บจก.เค ที บี ลีสซ่ิง 7) บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย 8) บจก.บัตรกรุงศรีอยุธยา 9) บจก.
เมืองไทย ลิสซ่ิง และ 10) บมจ.บัตรกรุงไทย 
 


