
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
               จากเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ในป 2540 ประเทศไทยประสบ   ปญหา
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง แนวทางหนึ่งท่ีรัฐบาลใชในการแกปญหาคือ การประกาศเปล่ียนแปลง
ระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   จากระบบตะกราเงินเปนระบบอัตราแลกเปล่ียน    
แบบลอยตัว ซ่ึงทําใหคาเงินบาทออนตัวลงอยางมาก  และสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ    
ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินตอเนื่องกันเปนลูกโซ โดยสถาบันการเงินตางๆ ในประเทศไทย
ประสบปญหาผลประกอบการขาดทุน สาเหตุจากดอกเบ้ียรับท่ีลดลง ตนทุนดอกเบ้ียจายสูงข้ึน 
ปญหาการเพ่ิมข้ึนของหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ “NPLs” (Non-Performing Loans) จํานวนมาก  
และตองสํารองหนี้สูญเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  จนเกิดปญหาความไมพอเพียงของเงินกองทุนจนถึง  
ข้ันติดลบ  สถาบันการเงินท่ีเพิ่มทุนจากผูถือหุนเดิมหรือขายหุนใหผูถือหุนรายใหมท่ีเปนสถาบัน
การเงินตางประเทศได ก็ยังคงสามารถดําเนินกิจการตอไป  สวนสถาบันการเงินจํานวนไมนอยท่ี  
ไมสามารถเพ่ิมทุนไดตองถูกประกาศปดกิจการ หรือควบรวมกิจการ  และในป 2550 ท่ีผานมาการ
ทรุดตัวลงของเศรษฐกิจโลก วิกฤตการเงินในสหรัฐฯ  ท่ีมีตนตอมาจากปญหาวิกฤตสินเช่ือดอย
คุณภาพ ไดสงผลใหสถาบันการเงินของสหรัฐฯ  ประสบปญหาสภาพคลองอยางรุนแรงและมีผลทํา
ใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ  เขาสูภาวะถดถอย   ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคการสงออกและธุรกิจทองเท่ียว
ของไทยอยางยากท่ีจะหลีกเล่ียง   และจากปจจัยภายในประเทศคือ ความขัดแยงทางการเมืองท่ี
ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากข้ึนเปนลําดับนั้น   นอกจากจะสงผลกระทบตอภาวะการทองเท่ียว
ของไทยใหมีแนวโนมซบเซาอยูกอนแลวใหยิ่งซบเซามากยิ่งข้ึน   ยังสงผลกระทบตอความเช่ือม่ัน
ของนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงทําใหโครงการตางๆ ของภาครัฐ เฉพาะอยางยิ่ง
โครงการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานขนาดใหญ (Mega Projects) ตองมีการเล่ือนออกไปอยางไมมี
กําหนด    อีกท้ังผูบริโภคขาดความเช่ือม่ันตอภาวะทางเศรษฐกิจ สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคใหมี
ความระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน 
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สถาบันการเงินในประเทศไทยเปนสถาบันหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจดังกลาว  ซ่ึง
สถาบันการเงินเปรียบเสมือนหัวใจของระบบเศรษฐกิจหากไมสามารถสูบฉีดเงินเขาระบบไดเปน
ปกติ ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจก็เร่ิมขาดสภาพคลอง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
ดังนั้นจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกธนาคารจําตองคนหาวิธี หรือ กลยุทธเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ธนาคาร พัฒนาองคกรของตนใหมีศักยภาพเหนือคูแขงขัน  และเติบโตอยางม่ันคงตลอดไป    
 
 เนื่องจากธนาคารพาณิชยจะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียรับจากการใหบริการ  
สินเช่ือ    อัตราสวนลด  และรายไดจากคาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑหรือการใหบริการตาง ๆ   ทําให
ธนาคารพาณิชยตองหาแหลงเงินทุนจากการระดมเงินฝากจากประชาชน หนวยงาน หรือผูถือหุน 
ใหไดเปนจํานวนมาก  และนําเงินฝากเหลานั้นไปลงทุนเพื่อแสวงหารายได โดยการอํานวยสินเช่ือ
ประเภทตาง ๆ  ท้ังสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค  สินเช่ือเพื่อการเคหะ(ท่ีอยูอาศัย)  และสินเช่ือเพื่อ
การดําเนินธุรกิจ เปนตน    โดยรายไดท่ีสําคัญของธนาคารพาณิชยคือรายไดจากการอํานวยสินเช่ือ   
อีกท้ังยังเปนการเอื้ออํานวยใหผูประกอบการไดดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น มีเงินทุนหมุนเวียน 
และมีสภาพคลองทางการเงิน ทําใหการดําเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพ และมีกําไรสูงสุด   
สงผลใหการแขงขันธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ท้ังใน
กลุมของธนาคารพาณิชยท่ีมีอยูเดิม และธนาคารพาณิชยท่ีต้ังข้ึนใหม จํานวน 5 แหง ในป พ.ศ. 2548 
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก ธนาคารเกียรตินาคิน 
ธนาคารแลนดแอนดเฮาส  ธนาคารสินเอเชีย  ธนาคารจีอีมันนี่เพื่อรายยอย  และธนาคารทิสโก 
โดยเฉพาะการแขงขันดานธุรกิจสินเช่ือรายยอย ซ่ึงประกอบดวย สินเช่ือบัตรเครดิต สินเช่ือเงินสด 
และสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  และเม่ือพิจารณาความสําคัญท่ีอยูอาศัยนับไดวาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญใน
การดํารงชีวิตมนุษย   และท่ีอยูอาศัยไมเพียงแตเปนท่ีพํานักอาศัย  แตเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีจะแสดงถึงชีวิตความเปนอยูของประชาชน และยังแสดงถึงความเจริญ หรือ ความเส่ือมโทรมของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ ดวย  
     
 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีผานมา  สงผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคใหมีความระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน โดยเฉพาะการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย 
จําเปนตองเพ่ิมความระมัดระวังและรอบคอบในการวางแผนมากข้ึน เนื่องจากสินเช่ือท่ีอยูอาศัยเปน
สินเช่ือท่ีมีภาระการผอนชําระท่ีนานกวาสินเช่ือประเภทอ่ืน ทําใหสถาบันการเงินตางเรงทําการทํา
ตลาด มีการปรับกลยุทธการตลาดไปตามพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลง ทามกลางการ
แขงขันท่ีรุนแรงของธุรกิจการเงิน และภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โดยสถาบันการเงินตางมีการ
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พัฒนาผลิตภัณฑออกมาเพ่ือกระตุนและจูงใจลูกคามากข้ึน ท้ังการแขงขันดานราคา และดานบริการ 
เปนตน ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน อยางไรก็ตามทามกลางการแขงขันดานการตลาดท่ีรุนแรง
ของสถาบันการเงินเพื่อท่ีจะเพิ่มยอดสินเช่ือท่ีอยูอาศัย   แตความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดปญหาหนี้ท่ี       
ไมกอใหเกิดรายไดข้ึนกับระบบสินเช่ือท่ีอยูอาศัย ทําใหสถาบันการเงินตางเขมงวดในการอนุมัติ
สินเช่ือทุกประเภท รวมถึงสินเช่ือท่ีอยูอาศัยดวย จนทําใหผูซ้ือบานโดยเฉพาะระดับกลาง-ลาง 
เขาถึงแหลงเงินกูไดยากข้ึน  จึงเปนปจจัยลบท่ีสําคัญสงผลตอการตัดสินใจในการซ้ือท่ีอยูอาศัย 
ดังนั้นการทําตลาดของธุรกิจสินเช่ือท่ีอยูอาศัยจึงตองปรับเปล่ียนกลยุทธตลอดเวลาเพ่ือสามารถ
เขาถึงผูบริโภคและสามารถแขงขันกับสถาบันการเงินคูแขงขันได    
  
 จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2549 - 2551 จะเห็นไดวามีจํานวนเงินให
กูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยเพิ่มข้ึน ตามรายละเอียดดังนี้  ในป 2549 เงินให
กูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยสวนบุคคลของธนาคารพาณิชย มีจํานวน 685,178 ลานบาท  มีอัตราการเพ่ิมจาก
ป 2548  รอยละ 10       ป 2550 เงินใหกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยสวนบุคคลของธนาคารพาณิชย    มีจํานวน 
771,024 ลานบาท  มีอัตราการเพ่ิมจากป 2549  รอยละ 13     และป 2551 เงินใหกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัย
สวนบุคคลของธนาคารพาณิชย มีจํานวน 867,363 ลานบาท  มีอัตราการเพ่ิมจากป 2550  รอยละ 12  
ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 4 

ตารางท่ี 1.1  แสดงปริมาณเงินใหกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยสวนบุคคลของสถาบันการเงิน 1/ 
หนวย : ลานบาท 

ลําดับ สถาบันการเงิน 
 

ป 2549 อัตรา 
การเพิ่ม 

ป 2550 อัตรา 
การเพิ่ม 

ป 2551 อัตรา 
การเพิ่ม 

1 ธนาคารพาณิชย 2/ 685,178 10% 771,024 13% 867,363 12% 

2 
สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจที่รับฝากเงิน 3/ 

656,341 12% 696,354 6% 715,018 3% 

3 
บริษัทเงินทุนและ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

930 -57% 793 -15% 643 -19% 

4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร 155 163% 59 -62% 61 3% 

5 ธุรกิจประกันภัย 4/ 8,578 9% n.a. n.a. n.a. n.a. 

 รวม 1,351,182 11% 1,468,230 9% 1,583,084 8% 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2551) 
หมายเหตุ  :  1/ ประกอบดวยเงินใหกูยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล ประเภทการซื้อที่ดินเปลา การซื้อที่ดินเปลาเพื่อสรางบาน 

และ การจัดหาท่ีอยูอาศัย 
 2/ ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ (ไมรวมสาขาท่ีอยูในตางประเทศ) สาขาธนาคารพาณิชย

ตางประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ 
 3/ ประกอบดวย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 4/ ขอมูลของธุรกิจประกันชีวิต มีงวดความถ่ีขอมูลเปนรายคร่ึงป 

  

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จัดเปนสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ท่ีตองการสราง
ความพึงพอใจในการใหบริการสําหรับลูกคา  เพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และการ
แขงขันท่ีรุนแรงข้ึนตามลําดับ  เพื่อเตรียมพรอมสูยุคเศรษฐกิจและนโยบายการกาวสูระดับ
มาตรฐานสากล  ท่ีมีความทันสมัยสมบูรณพรอมดวยเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ปรับปรุงการใหบริการการเงินทุกประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาทุกกลุมได
อยางสูงสุด  โดยธนาคารไดจัดกลุมลูกคาสินเช่ือเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และธนาคาร
สามารถดูแลลูกคาไดอยางท่ัวถึง ดังนี้ 

 
1.)  กลุมลูกคาธุรกิจ (Corporate Banking)  ดูแลลูกคาสินเช่ือท่ัวไป โดยแบงเปน 2 กลุม 

คือ  กลุมลูกคาสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญท่ีมีรายไดต้ังแต 500 ลานบาทตอปข้ึนไป และกลุมลูกคา      
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก ลูกคาธุรกิจท่ีมีรายไดตํ่ากวา 500 ลานบาทตอป 
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 2.)  กลุมลูกคาบุคคล  (Retail Banking)  ดูแลลูกคาสินเช่ือบุคคล และธุรกิจรายยอย 
3.)  กลุมจัดการทรัพยสิน  (Special Assets Group)  ทําหนาท่ีดูแลและติดตามแกไขหนี้ท่ีมี

ปญหาของธนาคาร 
 

 จากขอมูลงบการเงินของธนาคารไทยพาณิชย ในป พ.ศ.2549 - 2551 จะเห็นไดวามี
ยอดเงินใหสินเช่ือประเภทสินเช่ือเคหะเพิ่มข้ึน ตามรายละเอียดดังนี้  ในป 2549 มียอดเงินใหสินเช่ือ
ประเภทสินเช่ือเคหะมีจํานวน183,916 ลานบาท มีอัตราการเพ่ิมจากป 2548 รอยละ 12.3    ป 2550 
มียอดเงินใหสินเช่ือประเภทสินเช่ือเคหะจํานวน 196,564  ลานบาท มีอัตราการเพ่ิมจากป 2549 รอย
ละ 6.9  และป 2551 มียอดเงินใหสินเช่ือประเภทสินเช่ือเคหะจํานวน 208,818  ลานบาท  มีอัตรา
การเพิ่มจากป 2550 รอยละ 7.5   ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1.2 
 

ตารางท่ี 1.2  แสดงเงินใหสินเช่ือแยกตามประเภทสินเช่ือของ ธนาคารไทยพาณิชย ป 2549 - 2551 
                  หนวย : ลานบาท 

เงินใหสินเชื่อ ป 2549 
 

อัตรา 
การเพิ่ม 

ป 2550 
 

อัตรา 
การเพิ่ม 

ป 2551 
 

อัตรา 
การเพิ่ม 

สินเช่ือทั่วไป 689,002 28.0% 819,223 18.9% 874,677 6.8% 
     ธุรกิจขนาดใหญ 255,076 11.0% 287,812 12.8% 310,721 7.8% 
     ธุรกิจขนาดกลางและ 
      ขนาดยอม 

152,964 37.2% 211,930 38.5% 222,399 4.9% 

สินเช่ือบุคคล 280,961 42.6% 319,480 13.7% 341,557 7.0% 

      - สินเชื่อเคหะ 183,916 12.3% 196,564 6.9% 208,818 7.5% 
      - สินเช่ือเชาซื้อ 52,095 n.a. 74,848 43.7% 70,418 -5.9% 
      - สินเช่ืออื่นๆ 44,950 35.5% 48,068 6.9% 62,321 24.7% 
สินเช่ือกลุมจัดการทรัพยสิน 58,636 -20.7% 48,952 -16.5% 42,243 -13.7% 

รวมเงินใหสินเชื่อ 747,637 22.2% 868,175 16.1% 916,920 16.1% 
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (2551) 
  

 จากสภาวการณแขงขันดานธุรกิจการใหบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน  เปนเหตุผลท่ี   
ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของ
ธนาคารไทยพาณิชย ในจังหวัดลําปาง ซ่ึงเปนเขตพื้นท่ีมีหนวยงานราชการหลายหนวยงาน            
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ  ไดแก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
และหนวยเอกชนขนาดใหญ  อาทิเชน บมจ.ปูนซีเมนตไทย, บมจ.อิตาเลียนไทย  เปนตน  ซ่ึงแตละ
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หนวยงานสนับสนุนใหพนักงานของตนมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง   และเห็นวาเปนเขตพื้นท่ีท่ีมี
การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจคอนขางดีและยังสามารถขยายตัวไดอีก  ดังนั้นจึงเปนแนวทางท่ี
จะนําไปพัฒนา  และปรับกลยุทธทางการตลาดการใหบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยเพื่อท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของลูกคาท่ีมีความหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานลูกคา       
รายใหมและรักษาฐานลูกคารายเกาเพื่อใหใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชยตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของลูกคาสินเช่ือ   
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําปาง 

1.2.2  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของ 
ลูกคาสินเช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําปาง 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีเลือกใชบริการสินเช่ือเพือ่การเคหะกับ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําปาง 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 
เพื่อใชเปนขอมูลแกธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินท่ีประกอบธุรกิจการใหบริการ

ดานสินเช่ือเพื่อการเคหะ  ในการกําหนดนโยบายและกลยุทธทางการตลาดในการขยายฐานลูกคา  
รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑดานสินเช่ือเพื่อการเคหะและการบริการ ใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา 

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการ
เคหะของลูกคาสินเช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง  โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
ลูกคาสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติสินเช่ือเพื่อการเคหะกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดลําปาง  ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551   
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1.5 นิยามศัพท 
 

ปจจัย  หมายถึง  สิ่งที่มีผลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการเลือกใชบริการ
สินเช่ือของลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง   

ลูกคา  หมายถึง  ลูกคาที่ใชบริการดานสินเชื่อเพื ่อการเคหะกับธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง  

ธนาคารพาณิชย  หมายถึง  ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยและ
หมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย   

สินเชื่อ  หมายถึง  เงินใหสินเช่ือและภาระผูกผันท่ีธนาคารใหบริการแกลูกคา 
สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Housing Loan) หมายถึง สินเช่ือท่ีธนาคารใหกูยืมแกลูกคาท่ีมี

วัตถุประสงคเพื่อนําไปซ้ือ หรือ ซอมแซม หรือ ปลูกสรางท่ีอยูอาศัย หรือ ใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
เชน ซ้ือเฟอรนิเจอร เปนตน  รวมทั้งการซ้ือท่ีดินวางเปลาเพื่อใชในวัตถุประสงคสินเช่ือเพื่อการ
เคหะมีการผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนรายงวดหรือตามเง่ือนไขตามท่ีธนาคารกําหนด
โดยมีหลักประกันในการขอสินเช่ือ 

 
 
 
 
 
 


