
 

บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 

การขยายตวัทางภาคเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ท่ีภาครัฐมุ่งเนน้แผนการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของคนในประเทศ ควบคู่กบัการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ  จึงท าให้ภาครัฐออกมาตรการ

ส่งเสริมการพฒันาในหลายๆ ดา้น ทั้งในดา้นของการศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย ์และการคมนาคม  

จึงส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมได้เกิดการขยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว    แต่เน่ืองจากระบบ

สาธารณูปโภคดา้นการคมนาคมขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชนยงั

ไม่สามารถครอบคลุมต่อความตอ้งการได ้ ดงันั้นรถยนตส่์วนบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก

จึงเขา้มามีส่วนส าคญั และเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชนเพื่อตอบสนอง

           ในการคมนาคมขนส่ง  จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ความต้องการใช้รถยนต ์ 

ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมยานยนตมี์อตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน  ถึงแมว้า่รถยนตจ์ะมีความส าคญัมาก

เพียงใดในการด าเนินชีวิต ก็ไม่ไดห้มายความว่าทุกครอบครัวในสังคมจะสามารถซ้ือรถยนต์ไวใ้ช้

งานในครอบครัวของตวัเองได ้เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นการเงินท่ีจะใชเ้ป็นเงินทุนในการซ้ือรถยนต์

ของแต่ละครอบครัวมีไม่เท่ากนั ประกอบกบัในสถานการณ์ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการครองชีพสูงข้ึน 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัต่างหาซ้ือไดด้ว้ยเงิน และโดยธรรมชาติของมนุษย์

ลว้นมีความตอ้งการกินดีอยูดี่ มีส่ิงของเคร่ืองใชท้ดัเทียมเสมอกบัผูอ่ื้น  เม่ือความตอ้งการกบัรายได้

ไม่สัมพนัธ์กัน ทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมีรถยนต์ใช้ภายใต้รายได้อันจ ากัด  ก็คือการ

แสวงหาผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์  จึงส่งผลท าให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และธุรกิจ

ลิสซ่ิงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคเสาะแสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ  
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จากนโยบายรถยนต์คนัแรกของภาครัฐซ่ึงได้ออกมาตรการรถยนต์คนัแรกเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยานยนตมี์อตัราการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัเพื่อให้ประชาชนท่ีมี

ความตอ้งการมีรถยนตส่์วนบุคคลใช ้รัฐบาลจึงไดก้ าหนดมาตรการคืนเงินภาษีเท่ากบัท่ีจ่ายจริงใน

การซ้ือรถยนต์คนัแรก แต่จะคืนไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท โดยแต่ละยี่ห้อจะไดรั้บเงินคืนไม่เท่ากนั 

และภาครัฐจะคืนภาษีไดเ้ม่ือครอบครองรถยนตไ์ปแลว้ 1 ปี (กรมสรรพสามิต, 2554) 

ตำรำงที ่1.1 ปริมาณผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 – 2555 จ าแนกตามประเภทรถยนต ์

          (หน่วย: คนั) 
รายการ 

 

ปี 2554 

ม.ค. – ธ.ค. 

ปี 2555 

ม.ค. – ธ.ค. 

การเปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ) 

รถยนตน์ัง่ 

 

 

 

537,987 

 

 

957,623 

 

78.00 

 
รถกระบะ 1     

 

 

 

899,200 

 

1,452,252 

 

61.50 

 
รถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์

(ไม่รวมรถกระบะ 1      

 

 

 

20,608 

 

43,842 

 

112.74 

 
รวม 

 

 

 

1,457,795 

 

2,453,717 

 

68.32 

 
ท่ีมา: สมาคมยานยนตไ์ทย(2555) 

จากนโยบายรถยนต์คนัแรกท าให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยส าหรับปี 2555 ถือเป็นปี

แห่งการท าลายสถิติ ทั้ งในแง่ของยอดผลิตท่ีเกิน 2 ล้านคัน (ตารางท่ี 1.1) และยอดขาย

ภายในประเทศไทยท่ีเกิน 1 ลา้นคนั (รูปท่ี 1) เป็นคร้ังแรก จากปัจจยับวกท่ีท าให้อุตสาหกรรมยาน

ยนตไ์ทยมีการขยายตวัอย่างมาก คือ การฟ้ืนตวัตั้งแต่ตน้ปี 2555 จากภยัธรรมชาติกบัเหตุการณ์น ้ า

ท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทยในปลายปี 2554 ประกอบกบันโยบายสนบัสนุนจากโครงการรถยนต์

คนัแรกของรัฐบาล เป็นอีกปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ตลาดรถยนต์เติบโตข้ึน และแรงส่งจากค่าย

รถยนตท่ี์พยายามส่งรถยนตรุ่์นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์

ปี 2555 มีปริมาณการผลิตรถยนตร์วม 2,453,717 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 68 ส าหรับปริมาณการจ าหน่าย

รถยนต์ในประเทศรวม 1,436,335 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 81 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 โดยแบ่งเป็น

ตลาดรถยนตน์ัง่มากท่ีสุด (สมาคมยานยนตไ์ทย, 2555) 
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ท่ีมา: สมาคมยานยนตไ์ทย(2555) 

รูปที ่1.1 แสดงยอดจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศของปี 2554 – 2555 

จากรูปท่ี 1.1 แสดงให้เห็นวา่ในปี 2555 จากมาตรการรถยนตค์นัแรกของภาครัฐบาล ส่งผล

ใหย้อดการจ าหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน โดยพบวา่ในปี 2555 มียอดจ าหน่าย

จ านวน 1,436,335 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ านวน 640,393 คนั คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 80.46 

สาเหตุท่ีจ  านวนยอดจ าหน่ายในปี 2554 มีปริมาณลดนอ้ยลงตั้งแต่ช่วงเดือนกนัยายนเป็นตน้มาจนถึง

เดือนพฤศจิกายน สาเหตุเน่ืองจากประเทศไทยประสบเหตุอุทกภยัอย่างรุนแรง ซ่ึงได้สร้างความ

เสียหายใหแ้ก่อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตหลกั 

เม่ือประสบอุทกภยัจึงส่งผลต่อการผลิตรถยนต ์ท าให้ยอดการผลิตรถยนตล์ดลง จึงส่งผลท าให้ยอด

จ าหน่ายรถยนตใ์นช่วงเวลาดงักล่าวลดลงไปดว้ย 

ศูนยว์ิจยัธนาคารกสิกรไทย คาดการณ์ภาพรวมของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตปี์ 2555 มีอตัราการ

ขยายตวัเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของประชาชนในการเช่าซ้ือรถยนต์เป็นของตนเอง ซ่ึงมีผลจาก

นโยบายรถยนตค์นัแรกจากภาครัฐซ่ึงช่วยผลกัดนัให้ภาพรวมธุรกิจขยายตวั  แต่ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์

ม.ค. – ธ.ค. 2555 = 1,436,335 คนั 

ม.ค. – ธ.ค. 2554 = 795,942 คนั 
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ยงัคงมีทั้งปัจจยับวกและลบ โดยยอดคงคา้งสินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถในระบบธนาคารพาณิชยล่์าสุด ณ 

30 กนัยายน 2554 มีจ านวน 597,603 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 29.2 ซ่ึงถือเป็น

อตัราเติบโตดีต่อเน่ือง แมฐ้านปี 2553 จะสูง โดยมีการขยายตวัถึงร้อยละ 29.5 จากปีก่อน ขณะท่ี

ภาพรวมธุรกิจในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 เผชิญปัจจยัลบจากทิศทางอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน

อย่างต่อเน่ืองและจากเหตุอุทกภยั ส่งผลต่อยอดขายรถในประเทศท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะหดตวั

ตั้งแต่ร้อยละ 36-49 เม่ือเทียบกบัประมาณการเดิมก็ตาม แต่ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่าด้วยการ

เติบโตของธุรกิจท่ีสูงมากในช่วง 3 ไตรมาสแรก ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีสินเช่ือเช่า

ซ้ือรถท่ีประสบปัญหาทางการเงินเน่ืองจากอุทกภยั  โดยการพกัช าระหน้ี จะมีส่วนให้ยอดคงคา้ง

สินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถไม่ปรับตวัลดลงเร็วเกินไป (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2555) 

แนวโน้มส าหรับโอกาสทางธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ในปี 2555 ยงัคงมี

ปัจจยับวกท่ีอาจกระตุน้ความตอ้งการซ้ือรถใหม่และการใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถ ไม่วา่จะเป็น

มาตรการภาษีรถคนัแรกท่ีใหส่้วนลดสูงสุด 100,000 บาท ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคมปี 2555 และ

ทิศทางอตัราดอกเบ้ียท่ีคงท่ีไม่ไดใ้ห้ภาพการปรับข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงัเช่นในปี 2554 อนัช่วยลดแรง

กดดนัต่อการให้สินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถ และยงัน่าจะช่วยให้ตลาดสินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถ สามารถ

ประคองแรงส่งของการเติบโตต่อไปได ้ โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดการณ์ยอดคงคา้งสินเช่ือเช่าซ้ือ

ในระบบธนาคารพาณิชยปี์ 2555 อาจขยายตวัประมาณร้อยละ 26-30 เป็น 770,000-800,000 ลา้น

บาท ภายใตก้ารประเมินยอดขายรถปี 2555 วา่จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 14-19 จากปี 2554 เป็น 925,000-

965,000 คนั และมาตรการพกัช าระหน้ีสูงสุด 6 เดือนแก่ลูกคา้ผูป้ระสบภยั ท่ีจะส่งผลให้ยอดหน้ีเช่า

ซ้ือคงคา้งลดชา้ลงประมาณ 5,000 ลา้นบาทในช่วงเวลาดงักล่าว (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2555) 

ในปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตเ์ป็นจ านวนมาก แต่ละผูป้ระกอบการ

ต่างมีกลยุทธ์มากมาย เพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไว ้ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการเพิ่ม

และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของแต่ละผูป้ระกอบการดว้ย กลยุทธ์ท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการ

ประกอบไปดว้ย ราคา อตัราดอกเบ้ีย การปรับลดเง่ือนไขการขอสินเช่ือต่างๆลง เพื่อเปิดโอกาสให้

ลูกค้าตดัสินใจเข้ามาใช้บริการให้ได้มากท่ีสุด  และภาครัฐบาลยงัให้ความส าคญัและให้การ

สนบัสนุนโดยออกมาตรการรถยนต์คนัแรก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ประชาชน เพราะเป็นการลด

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เช่าซื้อรถ
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การเก็บภาษีสรรพสามิตลงในระดบัหน่ึง โครงการดงักล่าวยงัช่วยกระตุน้การผลิต การบริการหลงั

การขาย ช่วยสร้างงาน และเพิ่มบริการทางการเงินในการผอ่นช าระ  

สภาวะการแข่งขนัของตลาดเช่าซ้ือรถยนตข์องภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่มีการ

แข่งขนักนัค่อนขา้งสูง มีจ านวนผูป้ระกอบการลิสซ่ิงและเช่าซ้ือรถยนต ์63 ราย เน่ืองจากเชียงใหม่

เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือ เป็นจงัหวดัศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการคมนาคม มี

อ าเภอจ านวน 25 อ าเภอ จึงท าให้การแข่งขนักนัระหวา่งผูป้ระกอบการมีค่อนขา้งสูง ดงัจะเห็นได้

จากความนิยมของผูป้ระกอบการท่ีมีธุรกิจอยู่แล้วขยายสาขาไปตามอ าเภอต่างๆ เพิ่มข้ึนเพื่อให้

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีรวดเร็วและสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างทัว่ถึง ในปัจจุบนั

ความตอ้งการรถยนต์ใหม่ของประชาชนมีมากข้ึน เน่ืองจากรถยนต์เป็นสินคา้จ าเป็นส าหรับการ

ด าเนินชีวิตในปัจจุบนั และส่ิงส าคญัท่ีลูกคา้มองหามากข้ึนเพื่อแบ่งเบาภาระในการซ้ือรถยนตใ์หม่

คือการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

ส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารกสิกรไทย เป็นผูใ้ห้บริการดา้นเช่าซ้ือรถยนตข์อง

จงัหวดัเชียงใหม่ มีสาขายอ่ยมากถึง 29 สาขาท่ีจะรองรับความตอ้งการของลูกคา้ และมีสาขาหลกัอยู่

ท่ีสาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนพนกังานในความรับผิดชอบ 48  คน มีปริมาณสินเช่ือเช่า

ซ้ือรถยนตใ์นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี 2556 จ านวน 1,220 ราย ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ

เช่าซ้ือรถยนตอ์ยูท่ี่ 829,631 ลา้นบาท ธนาคารกสิกรไทยก็เป็นอีกหน่ึงผูป้ระกอบการ ท่ีมีเป้าหมาย

มุ่งเน้นให้มีการพฒันาระบบการให้บริการ โดยมีการใช้กลยุทธ์ทางด้านอตัราดอกเบ้ีย ด้านการ

ให้บริการและดา้นเง่ือนไขการท าสินเช่ือรถยนต์ เพื่อมุ่งเนน้ให้มีการเจริญเติบโตของเป้าหมายทาง

การตลาดใหม้ากข้ึน  

ดงันั้นจากประเด็นขา้งตน้จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะ

น าไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานดา้นสินเช่ือและเพื่อสามารถสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบั

งานดา้นสินเช่ือเพื่อการพฒันาและการขยายความเจริญเติบโตของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคาร

ต่อไปในอนาคต 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

      1) เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูท่ี้เลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของ

ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

      2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารกสิกรไทย 

สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

      3)                                                                                      

                              

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ปัญหา

ท่ีเกิดจากการใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย สาขามูลเมือง ในจงัหวดัเชียงใหม่  และ

สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการเช่าซ้ือเช่าซ้ือ

รถยนตส์ าหรับธนาคารกสิกรไทย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีมากข้ึน 
 

 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังน้ีด าเนินการศึกษาจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กสิกรไทย 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 300 ราย ประเภทรถยนตใ์หม่และเป็นลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา โดยส ารวจ
ขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี 2556 

1.5 นิยำมศัพท์ 

สินเช่ือเช่ำซ้ือรถยนต์ หมายถึง การซ้ือขายรถยนต์ โดยท่ีผูซ้ื้ออาจมีเงินดาวน์บางส่วนให้

ผูข้าย ส่วนท่ีเหลือท าเร่ืองกูก้บับริษทัเงินทุน โดยผ่อนช าระเป็นงวดๆ พร้อมดอกเบ้ียให้กบับริษทั

เงินทุนจนกว่าจะผอ่นครบ ระหวา่งน้ีกรรมสิทธ์ิจะเป็นของบริษทัเงินทุน โดยผูซ้ื้อท าสัญญาเช่าซ้ือ

กบับริษทัเงินทุน โดยหลงัจากผอ่นงวดสุดทา้ยแลว้กรรมสิทธ์ิจึงจะตกเป็นของผูซ้ื้อ  

ลสิซ่ิง หมายถึง การเช่าทรัพยสิ์นเพื่อใช ้โดยไม่มีภาระของการเป็นเจา้ของ การท าลิสซ่ิงซ่ึง

ประกอบดว้ย การตกลงท าสัญญาเช่าระหวา่งผูใ้หเ้ช่า หรือเจา้ของทรัพยสิ์นกบัผูเ้ช่า มีระยะเวลาการ
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เช่าท่ีแน่นอน โดยผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าเป็นการตอบแทน โดยท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิจะซ้ือหรือเช่าสินทรัพย์

นั้นต่อไป ในราคาซากหรือค่าเช่าท่ีตกลงกนัไดร้ะหวา่งเจา้ของทรัพยสิ์นกบัผูเ้ช่า 

เช่ำซ้ือ หมายถึง ช่ือสัญญาซ่ึงเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค  ามั่นว่าจะขาย

ทรัพยสิ์นนั้น หรือวา่จะใหท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผูเ้ช่า โดยเง่ือนไขท่ีผูเ้ช่าไดใ้ชเ้งินเป็นจ านวน

เท่านั้นเท่าน้ีผอ่นช าระเป็นงวด ๆ  

เงินดำวน์ หมายถึง เงินท่ีตอ้งช าระคร้ังแรกเม่ือท าสัญญา โดยมีขอ้ตกลงวา่เงินส่วนท่ีเหลือ

จะผอ่นส่งเป็นงวด ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


