บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษา และค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางและ
กาหนดกรอบในการศึกษาเกี่ ยวกับ “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการใช้
บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค” สามารถจาแนกหัวข้อการทบทวนวรรณกรรม
ได้ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิ นเชื่อ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ นเชื่อ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างชาระหนี้
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ นเชื่อ
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูก้ ู้
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสิ นเชื่ อ
อภิชาติ บุญรักษ์ (2551) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับสิ นเชื่ อของ พิศิษฐ์ วงศ์กิตติรักษ์ ไว้วา่ คือ
การให้สินเชื่ อของสถาบันการเงิ นเป็ นการบริ การชนิ ดหนึ่ งของสถาบันการเงิ นที่ก่อให้เกิ ดรายได้
หลักแก่สถาบันการเงิน และมีความสาคัญที่ อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบกระเทือนต่อระบบธุ รกิ จของ
ชุมชนเป็ นอย่างยิ่ง โดยเป็ นความเชื่ อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่ ายในการที่จะให้เงินไปใช้
ก่อน โดยมีสัญญากาหนดเงื่ อนไขและเงื่ อนเวลาการชาระคื นในอนาคต และสิ่ งที่ฝ่ายผูใ้ ห้สินเชื่ อ
จะต้องรับภาระตามมาคือ ความเสี่ ยงดังนั้น สิ นเชื่ อนอกจากจะต้องอยูบ่ นรากฐานของความเชื่ อถือ
แล้วจะต้องอาศัยหลักประกัน ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั บุคคล หรื อหลักทรัพย์ หลักการจัดการสิ นเชื่ อแบ่ง
งานออกได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ คือการปล่อยสิ นเชื่ อและการเรี ยกเก็บหนี้ ซึ่ งงาน 2 ลักษณะนี้ นบั ว่า
เป็ นงานหลักของการจัดการสิ นเชิ่ อที่จะต้องดาเนิ นควบคู่กนั ไปเสมื อนตราชัง่ กล่าวคือ ถ้างานใด
หย่อนยาน อีกงานก็จะต้องเข้มงวด จึงจะทางานจัดการสิ นเชื่ อลุ ล่วงไปด้วยดีสร้ างผลกาไรให้กบั
สถาบัน การเงิ น การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ สถาบัน การเงิ น ได้ ก าหนดนโยบายการให้ สิ น เชื่ อ โดยอาศัย
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หลัก การวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ตามแนวคิ ด เกี่ ย วกับ นโยบาย 5 C’s ซึ่ งได้แ ก่ คุ ณ สมบัติ (character)
ความสามารถ (capacity) ทุ น (capital) หลัก ประกัน (collateral) และ สภาวการณ์ (condition) มี
รายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติ (character) คือ คุณสมบัติของผูข้ อสิ นเชื่ อลูกหนี้ วา่ จะมีความรับผิดชอบ และ
ความเต็มใจในการชาระหนี้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 คุ ณสมบัติและประวัติส่วนตัว เช่ น อุ ปนิ สัยทัว่ ไป ข้อมู ลเกี่ ยวกับครอบครั ว อายุ
สัง คม (และความซื่ อสัตย์ ความรั บ ผิดชอบต่ อหนี้ สิ น ความตรงต่ อเวลาในการช าระหนี้ ความ
สม่าเสมอในการชาระหนี้ ชื่อเสี ยงส่ วนตัว เป็ นต้น
1.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น ความชานาญ ประสบการณ์ ความคิดความอ่าน เป็ นต้น
ประเด็นที่จะพิจารณา คือ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ความมัน่ คงใน
การประกอบอาชีพ โดยแยกประเด็นที่จะศึกษา ดังนี้
1.2.1 อายุช่วงอายุที่เริ่ มทางาน (ประมาณ 20 – 34 ปี ) ยังขาดประสบการณ์ หน้าที่
การงาน รายได้ และเงินออมยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่า และช่วงอายุที่ลงหลักปั กฐาน (ประมาณ 35 – 45 ปี ) มี
ประสบการณ์ มากขึ้น หน้าทuการงานดีข้ ึน รายได้เพิ่มมากขึ้น และการออมเพิ่มสู งขึ้น และช่วงอายุ
ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป อาจเริ่ มมีปัญหาสุ ขภาพร่ างกาย
1.2.2 สถานภาพโสด ยัง ไม่ มี ภาระทางด้านครอบครั ว การตัดสิ นใจขาดความ
ระมัดระวัง, หย่า แสดงถึงความล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่ งอาจเกิดจากการขาดความรับผิดชอบ ม่าย
รายได้รวมของครอบครัวลดลง หากมีบุตรจะมีความรับผิดชอบสู ง
1.2.3 ประสบการณ์ ในการพิจารณาประสบการณ์ ทางาน อายุงานมีส่วนกาหนด
ความมัน่ คงในการทางานได้
1.2.4 พิจารณาความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ
2. ความสามารถ (capacity) คื อ ความสามารถในการช าระหนี้ คื น เป็ นการวิ เ คราะห์
สมรรถภาพในการหารายได้จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผูข้ อสิ นเชื่ อในรู ปค่าจ้าง รายได้อื่นๆ เป็ น
หลัก โดยการวิเคราะห์ รายได้รายจ่ า ย และก าไรของธุ รกิ จจากงบการเงิ น แผนการบริ หารงาน
แผนการชาระคืนโดยปกติเงินที่ จะนามาชาระหนี้ ควรจะเป็ นเงินรับสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน นัน่ คือ
กาไรของธุ รกิจประเด็นที่จะพิจารณาคือ
2.1 รายได้ถ้า หากว่ า ลู ก หนี้ มี ร ายได้ห รื อ มี ค วามสามารถในการหารายได้ สู ง และ
สม่าเสมอก็จะทาให้สามารถชาระหนี้ ได้ตรงกาหนด และเงื่ อนไข เช่ น เงินเดือน และรายได้พิเศษ
อื่นๆ
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2.2 รายจ่ า ย ลู ก หนี้ มี ภาระที่ จะต้องใช้จ่ายเงิ นมากน้อยเพี ยงใด ถ้ามี รายได้มากและ
รายจ่ายมาก อย่างดี ก็สามารถชาระหนี้ ที่มีอยูไ่ ด้เท่านั้น ถ้ามีหนี้ เพิ่มขึ้นอาจจะเกิ ดปั ญหาในการจ่าย
คือ ได้สินเชื่อส่ วนที่เพิ่มอาจมีความเสี่ ยงสู งขึ้น
2.3 ระยะเวลา เป็ นปั จจัยอีกอย่างหนึ่ งที่ช่วยพิจารณาในส่ วนของความสามารถลู กหนี้
บางรายไม่อาจชาระหนี้ได้ตามเงื่อนไข ถ้าให้เวลาการผ่อนชาระหนี้ส้ นั เกินไป แต่ถา้ หากให้เวลานาน
ขึ้นอาจจะชาระได้โดยไม่มีปัญหา
3. ทุน (capital) คือ ปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับเงิน โดยเฉพาะส่ วนของเจ้าของทุน ที่จะต้องจัดให้มี
เงิ นทุ นเพี ย งพอเพื่ อใช้จ่า ยในธุ ร กิ จ เพราะถ้า ไม่ มี ทุ น เพี ย งพอต้อ งกู้เงิ น แต่ ด้า นเดี ย วก็ จะท าให้
ค่ า ใช้จ่า ยดอกเบี้ ย สู ง รายได้ก็ ไ ม่ คุ้ม กับ ค่ าใช้จ่า ยดอกเบี้ ย ที่ ต้องเสี ย ไป นอกจากนี้ ทุ นยัง ช่ วยให้
เจ้าของนาไปซื้ อสิ นค้า ทรัพย์สินต่างๆ ที่ตอ้ งลงทุนระยะเวลานาน เช่น ซื้ อเครื่ องจักร โรงเรื อน ซึ่ ง
จะเป็ นทรัพย์สินในส่ วนที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูข้ อเครดิต และ / หรื อเงินทุนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ง
อาจประเมิ นชดเชยในกรณี ที่ คุ ณสมบัติและความสามารถไม่ ค่ อยดี นัก ได้เงิ นทุ น เงิ นทุ นในที่ น้ ี
หมายถึ ง ฐานะความมัน่ คงทางการเงิ นของบุ คคลหรื อของธุ รกิ จ ซึ่ งจ ประกอบด้วย มู ลค่าของสิ
ทรัพย์ท้ งั หมด หักด้วยหนี้ สินต่างๆ จะได้เงินทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อของธุ รกิจแห่ งใดแห่ง
หนึ่งที่ได้ลงทุนไว้รวมทั้งเงินทุนสะสมที่กิจการสะสมไว้เพื่อขยายกิจการต่อไป การวัดความสามารถ
ในการชาระหนี้ และอัตราการเสี่ ยงต่อหนี้ สูญ เงินทุนมีส่วนช่วยได้มาก กล่าวคือ ผลกาไรแต่ละครั้ง
เมื่อหารด้วยเงินทุนแล้ว จะสามารถวัดความสามารถในการประกอบการและผลตอบแทนแต่ละครั้ง
ที่ได้ลงทุนไว้ถา้ มีอตั ราส่ วนสู งจะแสดงว่าการจัดการของบริ ษทั มีความสามารถชาระหนี้ ส่ วนกรณี
หนี้ สินที่บริ ษทั มีปรากฏอยูท่ ้ งั หมดหารด้วยเงินทุนที่มีอยูจ่ ะสามารถลดอัตราเสี่ ยงต่อภาระหนี้ สินได้
ถ้ากรณี ที่มีกิจการมีเจ้า หนี้ สูงกว่าเงิ นทุนที่ ได้ล งไว้ก็ จะปรากฏว่าเจ้า หนี้ ที่มี อตั ราเสี่ ย งสู ง เพราะ
เจ้าหนี้ลงทุนมากกว่าเจ้าของกิจการ
4. หลักประกัน (collateral) คือ ปั จจัยที่ใช้สาหรับพิจารณาหลักประกันสัญญากรณี ที่ผูก้ ูไ้ ม่
สามารถชาระหนี้ ได้ธนาคารจะบังคับชาระหนี้ เอาจากหลักทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน เช่น พันธบัตร
รัฐบาล หุ น้ หุ น้ กูท้ ี่มีหลักฐานมัน่ คง ที่ดิน โรงเรื อน โรงงาน เครื่ องจักร สิ นค้าคงเหลือ ฯลฯ นโยบาย
การบริ หารสิ นเชื่ อโดยทัว่ ไปที่จะอนุ มตั ิเงินกูแ้ ต่ละราย มักจะมีนโยบายให้ผูข้ อกูว้ างหลักทรัพย์เพื่ อ
เป็ นหลักประกันไว้เพื่อป้ องกันการเสี่ ยงต่อหนี้ สูญที่อาจเกิ ดขึ้นได้ ในกรณี ที่ผูก้ ูน้ าอาคาร โรงเรื อน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างมาวางประกัน ผูก้ ูจ้ ะต้องทาประกันอัคคีภยั กับต้องสลักหลัง ยกผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ที่จะได้รับให้กบั ธนาคาร การใช้บุคคลค้ าประกันมีฐานะเป็ นที่เชื่ อถือ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบเป็ นรายๆ ไป ความจริ งแล้ว นโยบายดังกล่าวมีไว้เพื่อป้ องกันการเสี่ ยงต่อหนี้ สูญที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นได้เท่านั้น ไม่มีเจตนาที่ จะรับหรื อขายทอดตลาดหลักทรัพย์ใดๆ เพราะจะต้องเสี ย
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ค่าใช้จ่าย เสี ยเวลา และอาจเสี ยชื่ อเสี ยงทางด้านสังคมอีกด้วย ที่ธนาคารสนใจ ที่สุดคือ กาไรหรื อ
รายได้ที่จะสามารถนามาชาระหนี้ คืนได้ ประเด็นที่จะพิจารณาในส่ วนของ หลักประกัน เช่น สภาพ
คล่องสู ง สภาพคล่องปานกลาง และสภาพคล่องต่ า โดยหากว่าหลักประกันมีสภาพคล่องสู งก็จะมี
มูลค่ามาก สามารถขายได้โดยมีราคาสู ง แต่หากมีสภาพคลองต่า ก็มีมูลค่าค่อนข้างต่า ไม่สามารถขาย
ได้และพิจารณาถึงความสาคัญของหลักประกันกับลูกหนี้ เช่น เป็ นที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั หรื อไม่ ถ้า
เป็ นที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั ก็ยอ่ มมีความสาคัญกับตัวลูกหนี้เอง ย่อมมีความกระตือรื อร้นที่จะชาระหนี้
5. สภาวการณ์ (condition) คื อ สภาวการณ์ ท วั่ ไป เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ นโยบายรั ฐ บาล
การเมือง กฎหมาย ภาษี ดินฟ้ าอากาศ การขึ้นลงของราคาน้ ามัน ปั ญหาวัตถุดิบ ปั ญหาแรงงาน การ
เปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้ อ เทคโนโลยี เทคนิ ค
การผลิต เป็ นต้น
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ข้อมูลสิ นเชื่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการวิเคราะห์ สินเชื่ อเพื่อกาหนดความสามารถ (Ability to Repay) และ
ความพร้ อ ม (Willingness to Repay) ที่ ผู ้กู้ ยื ม จะจ่ า ยคื น เงิ น ที่ กู้ ยื ม ตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาธนาคาร
จาเป็ นต้องวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ ยงโดยวิเคราะห์และพิจารณาการให้สินเชื่ อตามหลักการ
วิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5C’s และ 5P’s ดังนี้
1. นโยบาย 5C (C’s Policy)
1.1 คุณสมบัติ (Character) ของผูขอ้ สิ นเชื่ อเป็ นการพิจารณาเกี่ยวกับประวัติพฤติกรรม
อุปนิ สัย ความรั บผิดชอบ และความเต็มใจที่จะชาระหนี้ (Willingness to Repay) เพราะสิ่ งเหล่ านี้
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหนี้ และภาระผูกพันของผูก้ ู้โดยแยกพิจารณา 2 ประการคือ 1) บุคคล
ธรรมดา พิจารณาถึ งประวัติส่วนตัว เช่ น อายุ ความรู ้ สภาวะครอบครัว สถานะทางสังคม ความ
ซื่ อสัตย์ และอุ ป นิ สั ย ทัว่ ๆ ไป นอกจากนี้ ย งั พิ จารณาคุ ณสมบัติเ ฉพาะด้า น เช่ น หน้าที่ ก ารงาน
แนวความคิด ประสบการณ์ ความชานาญ ความตั้งใจในการชาระหนี้ เป็ นต้น 2) นิติบุคคล พิจารณา
ถึงผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบนั ตลอดจนคุณสมบัติของผูบ้ ริ หาร
1.2 ความสามารถในการชาระหนี้ (Capacity) เป็ นการพิจารณาถึงความสามารถในการ
ชาระหนี้ คืน (Ability to Repay) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการชาระหนี้ ได้ โดยพิจารณาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการหากาไร รายได้ รายจ่าย ผลกาไร และฐานะทางการเงินของกิจการ
1.3 เงิ นทุ น (Capital) เป็ นการพิ จารณาถึ ง ฐานะการเงิ นของธุ รกิ จ ได้แก่ ทรั พ ย์สิ น
หนี้ สิน และเงินทุนของธุ รกิจว่าเป็ นอย่างไร สาหรับทุน หมายถึง เงินทุนส่ วนที่เป็ นเจ้าของว่ามีมาก
น้อยเพียงใด มีสัดส่ วนที่เหมาะสมหรื อไม่ เงิ นทุนส่ วนที่เป็ นเจ้าของเป็ นความเข้มแข็งทางการเงิน
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(Financial Strength) ซึ่ งใช้ในการสนับสนุ นการชาระหนี้ ที่อาจเปลี่ยนสภาพเป็ นความสามารถใน
การชาระหนี้ได้เมื่อมีการชาระบัญชี
1.4 หลักประกัน (Collateral) หลักประกันเป็ นปั จจัยในการลดความเสี่ ยงของการให้
สิ นเชื่อ ในกรณี ที่ผูก้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ ได้แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) บุคคลอาจเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อนิ ติบุคคล ถ้าเป็ นบุคคลธรรมดาต้องพิจารณาถึงฐานะส่ วนตัว ฐานะทางสังคม ชื่อเสี ยง เป็ นต้น
ส่ วนนิ ติบุคคลพิจารณาถึงผลประกอบการในอดีต ผลกาไร ความสามารถในการชาระหนี้ และการมี
เงินทุนสู ง 2) หลักทรัพย์ พิจารณาถึงหลักทรัพย์น้ นั ต้องมีสภาพคล่องและอยูใ่ นทาเลที่ดีอาจจะเป็ น
ทั้งสังหาริ มทรัพย์ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ ้น และอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ เป็ นต้น
1.5 สภาวการณ์ ท ั่ว ๆไป (Condition) เป็ นการพิ จ ารณาถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิ จ
(Economic condition) ที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถการช าระหนี้ ของผู ้กู้ ต ลอดจน
สิ่ ง แวดล้อมต่ า งๆ เช่ น การแข่ ง ขันทางธุ รกิ จ นโยบายของรั ฐ ความเคลื่ อนไหวของราคาสิ นค้า
แนวโน้มของธุ รกิจ และภาวะตลาดโดยทัว่ ไป การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของสิ นค้า ปัจจัยอื่นๆ
2. นโยบาย 5 P (P’s Policy) การวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ โดยใช้น โยบาย 5P เป็ นอี ก วิ ธี ห นึ่ งที่
สามารถใช้เป็ นหลักนโยบาย และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการตัดสิ นใจรวมถึงพิจารณาการให้สินเชื่ อ
ให้เป็ นไปอย่างรอบครอบ
2.1 ตัวบุคคล (People) เป็ นการพิจารณาบุคคลที่ จะกูเ้ งิ นมีความรับผิดชอบเพียงใด มี
ประวัติความเป็ นมาอย่างไร มีความสาเร็ จทางธุ รกิจมากน้อยเพียงใด เป็ นบุคคลที่เชื่อได้หรื อไม่ เป็ น
คนเหนียวหนี้หรื อไม่
2.2 วัตถุประสงค์ (Purpose) ของการกูเ้ งิน พิจารณาถึงความต้องการในการกูเ้ งิ นว่าจะ
นาไปลงทุนในด้านไหน เหมาะสมกับธุ รกิจหรื อไม่ วงเงินที่กูเ้ หมาะสมกับกิจกรรมหรื อไม่ และจะ
ใช้เงินกูน้ ้ นั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ วัตถุประสงค์การใช้เงินกูแ้ บ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ คือ ลงทุน
ในทรัพย์สินถาวรเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ชาระเจ้าหนี้อื่น และเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
2.3 การช าระหนี้ (Payment) เป็ นการพิ จารณาถึ งความสามารถในการชาระหนี้ ของ
ธุ ร กิ จ ว่ า จะสามารถช าระหนี้ ได้แ ละตรงตามก าหนดเวลาหรื อ ไม่ โดยพิ จ ารณาเกี่ ย วข้อ งกับ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการเพราะเงิ นที่จะชาระหนี้ ตอ้ งมาจากกาไรของกิจการหลังหัก
ภาษีแล้วมิใช่จากการขายทรัพย์สินหรื อกูย้ ืม พิจารณาจากงบดุลงบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงิน
สด ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั และอนาคตอีกด้วย
2.4 การป้ องกัน (Protection) เป็ นการพิจารณาและหาแนวทางลดความเสี่ ยงของการให้
สิ นเชื่ อ หากแผนการดาเนิ นธุ รกิ จของผูก้ ูไ้ ม่เป็ นไปตามที่วางไว้โดยพิจารณาจาก 1) ปั จจัยภายใน
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(Internal) โดยพิ จารณาเฉพาะตัว ผูก้ ู้ว่ามี ค วามรั บผิ ดชอบได้มากน้อยเพี ย งใด 2) ปั จจัย ภายนอก
(External) โดยพิจารณาว่าหากธุ รกิ จไม่เป็ นไปตามที่วามแผนไว้หรื อผูก้ ูไ้ ม่สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้
จะมีบุคคลภายนอกเข้ามารับผิดชอบหนี้หรื อไม่ เช่น หลักประกันหรื อทายาท เป็ นต้น
2.5 ความเสี่ ยงภัย (Prospective) เป็ นการพิจารณาผลได้ผลเสี ยที่ จะเกิ ดขึ้ นกับการให้
สิ นเชื่ อว่าคุ ม้ หรื อเหมาะสมหรื อไม่ เช่ น เปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับการเสี่ ยงภัยในธุ รกิจนั้นต้อง
พิจารณาถึงความเสี่ ยงที่เงินกูจ้ ะสู ญ ความยุง่ ยากในการเรี ยกเก็บ การเสี ยเวลาในการดาเนิ นคดีวา่ ราย
ใดที่จะได้จากดอกเบี้ยเงินกูน้ ้ นั เหมาะสมหรื อไม่ รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนี ยมตลอดถึงโอกาสที่
จะได้ลูกค้าในเครื อเดียวกันมาเป็ นลูกค้าธนาคารเป็ นต้น
หลักเกณฑ์การจัดการสิ นเชื่อของธนาคาร
การจัดการสิ นเชื่อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิ นเชื่อโดยมีหลักใหญ่อยู่ 6 ประการด้วยกัน
โดยแต่ละหลักมี แหล่ งข้อมู ล และเครื่ องบ่ง ชี้ ท้ งั ทางด้านปริ มาณ (Quantitative) และด้านคุ ณภาพ
(Qualitative) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักประกันความเสี่ ยง จะพิจารณาด้านความเสี่ ย งของธนาคารจากการให้สิ นเชื่ อ แก่
ลู กหนี้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ส่วนหรื อตัวแปรทางการเงิ นที่สาคัญ เช่ น การประเมินราคา
หลักทรัพย์ที่ค้ าประกันและการวิเคราะห์การป้ องกันความเสี่ ยงจากหลักทรัพย์ใช้ค้ าประกัน ในกรณี
ที่เกิดมีการฟ้องร้องดาเนินคดี
2. ความสามารถในการสร้างกาไร (Profitability) เป็ นการพิจารณาความสามารถของลูกหนี้
ในการสร้ างกาไรจากการดาเนิ นของกิจการ การพยากรณ์ยอดขายในอนาคต การหาจุดคุ ้มทุน การ
สร้างงบประมาณการกาไรขาดทุน งบดุล
3. สภาพคล่ องตัวของสิ นทรัพย์ (Liquidity) เป็ นการวิเคราะห์ ฐานะของกิ จการจากงบดุ ล
ตรวจสอบลูกหนี้ สิ นค้าคงเหลือว่ามีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วหรื อไม่
4. ภาวะหมุนเวียนของทุน (Mobility) การวิเคราะห์กระแสเงินสดของกิจการ การเคลื่อนไหว
บัญชีกระแสรายวันเหมาะสมกับขนาดของกิจการหรื อไม่ เช่น การค้าปลีก ปริ มาณเคลื่อนไหวบัญชี
กระแสรายวัน จะมี จ านวนครั้ งสู ง และจ านวนเงิ น ไม่ ม าก แต่ ถ้า เป็ นกิ จ การค้า ส่ ง ปริ ม าณเงิ น
เคลื่อนไหวสู งจานวนเงินก็จะสู งด้วย
5. ความสามารถและความชานาญในด้านเทคนิคและการบริ หาร (Technical & Managerial
Skill) เป็ นการวิเคราะห์ประสบการณ์ ของลู กหนี้ ต่อธุ รกิ จที่ดาเนิ นการอยู่ ตลอดจนเทคนิ คที่ใช้ใน
การผลิต นโยบายของกิจการ เป้ าหมายหรื อแผนการต่างๆ
6. อนาคตของธุ รกิ จการประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มของธุ รกิ จในอนาคต การแข่งขัน
จากคู่แข่งทาได้ง่ายหรื อไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากน้อยแค่ไหน
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การประเมินความเสี่ ยงในการประเมินความเสี่ ยงของสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการตรวจสอบธนาคาร
พาณิ ชย์เพื่อให้แน่ใจว่าสถาบนัการเงิ นมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ใช้วิธีการวัด การติดตามและ
ควบคุมความเสี่ ยงในแต่ละด้าน สาหรับแนวทางการตรวจสอบได้ยึดถือมาตรฐานสากล ตาม Base
Committee Banking Supervision, Federal Reserve System (FRS), Office of the Controller of the
Currency (OCC) (พรนพ พุ ก กะพัน ธุ์ , 2548, หน้ า 169-170) ความเสี่ ยงของธนาคารพาณิ ชย์
ประกอบด้วย
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) กาหนดแผนกลยุทธ์และปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
อย่างเหมาะสม ความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกลยุทธ์โครงสร้ างองค์ กร ภาวการณ์ แข่งขัน
ทรัพยากร การปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมขององค์กรอันส่ งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุน
2. ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามภาวะที่ตกลงที่มี
ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน
3. ความเสี่ ยงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตลาดต่อ
รายได้และเงินกองทุน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยง
ราคาตราสารหนี้และตราสารทุน
4. ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน เมื่อ
ถึงกาหนด ความสามารถในการเปลี่ยนสิ นทรัพยเป็ นเงินสด และความสามารถในการจัดหาเงิ นทุน
ได้พอเพียง
5. ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิงาน (Operational Risk) คื อการกากับดู แลกิ จการที่ ดีมี ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบข้อมูลเพื่อการบริ หารที่พร้อม และมีการฝึ กอบรมพนักงานใน
การปฏิบตั ิงานเพื่องานและการให้บริ การได้ถูกต้อง
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับมูลเหตุของการค้ างชาระหนี้
การค้า งช าระหนี้ ข องลู ก หนี้ เป็ นที่ สิ่ ง ที่ หลี ก เลี่ ย งได้ย ากในการดาเนิ น งานของธนาคาร
เนื่องจากการอานวยสิ นเชื่ อแก่ลูกค้าที่มาขอสิ นเชื่อแม้วา่ ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูก้ ูแ้ ล้วก็
ตาม แต่ยงั มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกหนี้สามารถชาระหนี้คืนได้ตามกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
ธนาคารเองก็มีการตรวจสอบ ติ ดตามหนี้ ภายหลังจากที่ ได้มี การให้กู้แล้ว ซึ่ งต้องหาวิธีการหรื อ
มาตรการในการควบคุ มหนี้ คา้ งชาระให้อยู่ในระดับไม่เกิ นเป้ าหมายที่ กาหนด ซึ่ งมู ลเหตุการค้าง
ชาระหนี้พอสรุ ปได้ดงั นี้ (อ้างถึงในวนิดา จันทวงศ์, 2550 หน้า 14-15)
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1. ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุ มได้หากปั จจัยดังกล่ า วเปลี่ ยนไปย่อม
ส่ งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้ได้ ได้แก่
1.1 ภาวะเศรษฐกิจ เป็ นปั ญหาสาคัญของการประกอบธุ รกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดียอ่ ม
ส่ งผลให้การประกอบธุ รกิจมีการขยายตัวและเจริ ญรุ่ งเรื อง หากภาวะเศรษฐกิจตกต่าหรื อซบเซาย่อม
ส่ งผลให้เกิ ดการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จและการจ้างงานน้อยลง รายได้บุคคลน้อยลดลง ซึ่ งในบาง
ธุ รกิจอาจประสบปั ญหารุ นแรงถึงขั้นล้มละลายได้
1.2 นโยบายของรัฐบาล การเดินเนิ นธุ รกิจย่อมดาเนินเป็ นไปในขอบเขตของกฎหมาย
ธุ รกิ จบางชนิ ดรัฐบาลอาจเห็ นว่ามีความจาเป็ นต่อการครองชี พของประชาชนก็อาจจะกาหนดให้มี
การควบคุ มราคา เช่ น ปูนซี เมนต์ น้ าตาล เป็ นต้น การกระทาเช่ นนี้ ย่อมเป็ นผลดี ต่อผูบ้ ริ โภคแต่ถ้า
ปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะต้องพิจารณาปรับนโยบายให้เหมาะสม
1.3 ค่านิ ยมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งสองแม้จะดูเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
แต่อาจทาให้ธุรกิจบางประเภทประสบปั ญหาได้โดยเฉพาะธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชัน่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมี
ค่านิยมที่เปลี่ยนไปหรื อทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.4 ภัยธรรมชาติ หรื อเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นโดยไม่คาดคิ ด เช่ น ไฟไหม้ ภัยจากน้ าท่วม
ความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุ
2. ปั จจัยภายใน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่เกิ ดขึ้นภายในธนาคารเป็ นผูป้ ล่อยสิ นเชื่ อเอง ซึ่ ง
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่
2.1 การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย
2.2 การประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม
2.3 ระบบการติดตามและควบคุมลูกหนี้ของธนาคาร
2.4 การอานวยการสิ นเชื่อของธนาคารที่ไม่มีการกลัน่ กรองที่ดี
3. ปัจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้
3.1 การที่ลูกหนี้นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ เช่น นาไปเก็งกาไรธุ รกิจ
3.2 การย้ายถิ่นที่อยู่ การเปลี่ยนงาน การถูกเลิกจ้าง
3.3 ลูกหนี้ถึงแก่กรรมหรื อเจ็บป่ วยเรื่ องรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวอย่าร้าง
3.4 ลูกหนี้ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย มีหนี้สินภายนอกมาก
3.5 การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารเป็ นผลให้การดาเนินงานของธุ รกิจชะงักงัน
3.6 การทุจริ ตของผูบ้ ริ หารในกิจการ
3.7 ลูกหนี้มีเจตนาบิดพลิ้วไม่ยอมชาระหนี้
3.8 ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้อื่นๆ ดาเนินคดียดึ ทรัพย์ขายทอดตลาด เป็ นต้น
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการสิ นเชื่ อ
ความหมาย
เป็ นการกาหนดเป็ นวัตถุ ป ระสงค์ในการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่ อให้บ ริ การสมาชิ ก นั้นธุ รกิ จ
สิ นเชื่อนั้นเป็ นธุ รกิจที่ธนาคารส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่ ง สาเหตุหนึ่งอาจเป็ นเพราะว่า
การประกอบอาชี พของสมาชิกยังไม่สามารถสร้างการสะสมทุนให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ จึงต้องกูเ้ งิน
ของธนาคารมาเป็ นทุนในการประกอบอาชี พอย่างต่อเนื่ อง ปี ใดผลผลิตเสี ยหายจนไม่คุม้ ทุนก็จะส่ ง
ชาระหนี้ ไม่ได้ เมื่อส่ งหนี้ เดิมไม่ได้ วงเงินกูเ้ ต็มแล้วก็จะกูใ้ หม่ไม่ได้ การลงทุนประกอบอาชี พรอบ
ใหม่ จึงต้องไปกูห้ นี้ นอกระบบ ซึ่ งอัตราดอกเบี้ยสู งกว่า อย่างน้อย 3 เท่า เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จึง
มักส่ งหนี้ นอกระบบก่อน และกูก้ ลับมาลงทุนใหม่ วนเวียนอยูเ่ ช่ นนี้ โดยปล่อยให้หนี้ ธนาคารไม่มี
การเคลื่อนไหวจนกว่าจะมีการทวงถาม ก็จะนามาผ่อนใช้บา้ ง
ดังนั้นการบริ หารจัดการสิ นเชื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อไม่ให้มีหนี้ ผิดสัญญาและค้างชาระ
นาน จึงต้องมี หลักการวิเคราะห์ การให้สินเชื่ อ อย่างน้อย 3 ประการ (ธนิ นทร์ พิทยาวิวิธ อ้างใน
ณรงค์ ธารมรรค, 2545) คือ
วัตถุประสงค์ ของการกู้ (Purpose) หมายถึง การพิจารณาถึงจานวนเงินที่ขอกูว้ า่ จะนาไปใช้
ทาอะไรเหมาะสมหรื อไม่
การชาระคื น (Payment) หมายถึ ง ความสามารถในการนาเงิ นกู้ ไปใช้ตามวัตถุ ประสงค์
และสามารถส่ งชาระคืนตามกาหนด
การป้ องกันความเสี่ ยง (Protection) หมายถึง ต้องมีการพิจารณาถึงหลักประกัน ในกรณี ที่
ไม่สามารถชาระหนี้ จะสามารถเรี ยกหนี้คืนจากหลักประกันได้คุม้ หนี้หรื อไม่
นอกจากแนวคิดข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้
1. ลักษณะของผูก้ ู้ (Character) หมายถึง ความซื่อสัตย์ขยันประกอบอาชีพเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงดี
2. เงินทุน (Capital) หมายถึง ผูก้ ูค้ วรมีทุนของตนเองในจานวนที่เพียงพอต่อการลงทุน เมื่อ
รวมกับเงินกูแ้ ล้ว
3. ความสามารถของผู ้กู้ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถในการช าระคื น หนี้ เงิ น กู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพ
4. เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม (Condition) หมายถึง บรรยากาศทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรื อการลงทุน
5. หลัก ประกัน เงิ น กู้ (Collateral) หมายถึ ง การมี บุ ค คลหรื อ หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ เป็ นการค้ า
ประกันเพื่อลดความเสี่ ยงของเงินให้กู้
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อย่างไรก็ตามแม้จะใช้หลักการวิเคราะห์สินเชื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย ปั จจัยอื่น ๆ
อย่ า งรอบคอบการให้ สิ นเชื่ อ ก็ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาหนี้ ค้ า งช าระได้ เนื่ อ งจากมี ปั จจั ย
สภาพแวดล้อมมากมายที่สามารถเป็ นสาเหตุทาให้ส่งชาระหนี้ ไม่ได้ เช่ น พฤติกรรมการบริ โภคที่
ฟุ่ มเฟื อยเอาอย่างกัน โดยไม่ดูฐานะของตนเอง หรื อผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจาก น้ ามือมนุษย์
เอง หรื อจากนโยบายของรั ฐ ตาม พรบ.กองทุ นฟื้ นฟู เกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรที่ ไม่มี ค วาม
ชัดเจนในแนวทางปฏิบตั ิ
สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นการบริ หารจัดการสิ นเชื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงจาเป็ นต้องใช้ท้ งั ศาสตร์
และศิลป์ ต้องมีองค์ความรู ้ในการให้สินเชื่ อและบริ หารจัดการสิ นเชื่ อให้มีคุณภาพ การให้สินเชื่ อไม่
อาจหลีกเลี่ยงปั ญหาหนี้คา้ งชาระได้จึงต้องรู ้จกั วิธีการบริ หารหนี้คา้ งชาระตามคู่มือ การติดตามเร่ งรัด
หนี้ อาจถื อเป็ นศาสตร์ ในการติดตามหนี้ แต่เทคนิ คกลยุทธ์ที่เป็ นศิลป์ เป็ นเรื่ องต้องฝึ กฝนเพิ่มเติม
โดยต้องมีความรู ้ในเรื่ องหลักจิตวิทยา ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์และใช้หลักจิตวิทยาในการ
พูดคุยกับสมาชิกที่มีปัญหาหนี้คา้ งชาระและจูงใจ
2.5 ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณสมบัติของผู้ก้ ู
ความหมาย
คุ ณสมบัติของผูก้ ู้โดยมี หลักการถึ งคุ ณลัก ษณะของผูก้ ู้ (แผนการจัดการธุ รกิ จ,2554) การ
ประเมินเครดิตของผูข้ อสิ นเชื่อ ซึ่ง 6 C’sที่วา่ นี้ประกอบด้วย
Rule of 5C’s ได้แก่
1. Character หรื อ Credit Reputation คื อ คุ ณ ลัก ษณะหรื อ วิ นัย ในการใช้แ ละการช าระ
สิ นเชื่ อในอดี ตที่ผ่านมา ซึ่ งบอกถึ งการรักษาสัญญาในการใช้สินเชื่ อ การชาระหนี้ ตรงเวลาหรื อไม่
อย่างไร การจัดการกับสิ นเชื่ อโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่ วงเวลาที่มีปัญหาสะดุ ดทางการเงิ น ได้ติดต่อ
สถาบันการเงิ นเพื่อแก้ไขปั ญหาได้ดีอย่างไร ซึ่ งคุ ณลักษณะในปั จจัยนี้ ก็จะได้มาจากรายงานของ
เครดิตบูโร ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้วดั อย่างหนึ่งในการพิจารณาการใช้สินเชื่ อแก่ผกู ้ ู้ เปรี ยบเสมือนรายงานการ
ใช้สินเชื่ อที่ บ่งบอกถึ งการมี วินัยทางการเงิ นและความรั บผิดชอบแห่ งหนี้ พฤติ กรรมของผูก้ ู้เช่ น
ความซื่ อสัตย์ ความมัน่ คง อุปนิ สัย ซึ่ งแสดงออกถึงความตั้งใจในอันที่จะชาระหนี้ (Willing to Pay)
และจะรวมถึงประสบการณ์ในการบริ หารธุ รกิจ ยาวนานพอที่จะสามารถดาเนินธุ รกิจให้ไปได้ตลอด
รอดฝั่ ง หรื อ ไม่ เพราะธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภทมี ค วามแต่ ต่ า งกัน ดัง นั้น จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ มากที่ สุ ด
Character
2. Capacity คือ ความสามารถในการจ่ายชาระหนี้คืน เป็ นต้นว่า ผูข้ อสิ นเชื่อมีงานการที่มนั่ คง
หรื อไม่และมีอายุการทางานมานานเท่าไรในบริ ษทั ที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั รายได้เพียงพอต่อหนี้ สินที่มี
อยูห่ รื อไม่ ความสามารถของผูข้ อสิ นเชื่ อที่จะสามารถชาระหนี้ได้ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งปัจจัย
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ในข้อนี้ แสดงถึ งความมัน่ คงของรายได้ที่จะนามาชาระหนี้ ในอนาคต ซึ่ งส่ วนใหญ่จะนาข้อมู ลใน
อดี ตมาใช้เป็ นฐานข้อมู ล เพื่ อพิ จารณาว่า ในอนาคตผูก้ ู้จะมี รายได้เป็ นเช่ นไร โดยอาจจะจาลอง
เหตุการณ์ต่างๆในอนาคต เพื่อประมาณการรายได้จากผลกระทบในแต่ละเหตุการณ์ที่แต่ต่างกัน และ
ปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือจะต้องพิจารณาถึงระดับความสามารถของผูบ้ ริ หารงาน ในกรณี ผกู ้ ู้
เป็ นนิติบุคคลและว่าจ้างมืออาชีพมาบริ หาร
3. Capital คื อ เงิ นทุ น หรื อสิ นทรั พ ย์ หรื อเงิ นฝากของผูข้ อสิ นเชื่ อ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งใน
สิ นเชื่ อที่ใช้เพื่อการประกอบธุ รกิ จจะให้ค วามสาคัญในปั จจัย นี้ มาก สถาบันการเงิ นจะพิจ ารณา
เฉพาะเงิ นทุนหรื อสิ นทรัพย์ของผูข้ อกูใ้ นขณะที่พิจารณาสิ นเชื่ อนั้นๆ แม้ว่าเงิ นทุนหรื อสิ นทรั พย์
หรื อเงิ นฝากจะไม่ใช่ แหล่ ง ของเงิ นที่ สถาบันการเงิ นคาดหวังว่า จะได้รับการชาระจากแหล่ ง เงิ น
เหล่านี้ ก็ดี แต่แหล่งเงินทุนนี้ จะเป็ นแหล่งเงินสารองสาหรับการชาระหนี้ ของผูก้ ใู้ นกรณี ที่เกิดปั ญหา
กับรายได้ของผูก้ ูข้ ้ ึน หรื อเป็ นแหล่งเงิ นทุนในการสมทบการลงทุนทั้งนี้ เนื่ องจากสถาบันการเงิ นจะ
คานึ งว่าเงิ นกูท้ ี่ให้กูไ้ ปนั้นเปรี ยบได้กบั เงิ นลงทุนในส่ วนของสถาบันการเงิ นจึงต้องมีส่วนของผูก้ ู้
บางส่ วนด้วยซึ่ งในแต่ละโครงการหรื อในแต่ละธุ รกิจจะไม่มีหลักที่ชดั เจน ขึ้นอยูก่ บั ความเสี่ ยงและ
ความมัน่ คงทางธุ รกิจอีกทั้งธนาคารก็คงจะไม่ตอ้ งการให้ผกู ้ ูก้ บั โครงการจับเสื อมือเปล่า ซึ่ งสัดส่ วน
ระหว่างเงิ นกูก้ บั เงิ นลงทุนของผูก้ ูเ้ ป็ นเรื่ องของ Capital Structureโดยจะพิจารณาอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุน(Debt to Equity Ratio)
4.Conditions คือ ปั จจัยที่เป็ นเงื่ อนไขอื่ นที่ มีผลกระทบต่อรายได้เป็ นต้นว่าเศรษฐกิ จอาชี พ
หรื อเงื่อนไขในการกูต้ วั อย่างเช่นในสภาวะของเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นจะทาให้รายได้สุทธิ ลดลงซึ่ งจะมี
ผลต่อความสามารถในการชาระซึ่ งสถาบันการเงิ นก็จะต้องคานึ งถึ งสิ่ งนี้ ในการพิจารณาสิ นเชื่ อ
อาชีพบางอาชี พมีความมัน่ คงในรายได้และการงานเช่ นการรับราชการการกูร้ ่ วมก็เป็ นเงื่ อนไขหนึ่ ง
ในการพิจารณาสิ นเชื่ อเช่ นกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูู่กับความแข็งแรงของผูก้ ู้ ู โดยการกาหนดเงื่ อนไขนั้น
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงให้กบั สถาบันการเงิน หรื อเป็ นการกาหนดเกณฑ์ให้ผูก้ ูด้ าเนิ นธุ รกิ จ
อย่างระมัดระวังอี กทั้งปั จจัยเงื่ อนไขในสภาวะปั จจุ บนั จะคานึ งถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
5. Collateral คือ หลักประกันที่เป็ นทรัพย์สินซึ่ งผูก้ ู้ ู จะนามาจานาหรื อจานองเพื่อให้สถาบัน
การเงินมีความมัน่ ใจและลดความเสี่ ยงหากผูข้ อสิ นเชื่ อไม่ชาระหนี้ ตามกาหนดก็สามารถนามาขาย
ทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกาหนดอาทิเช่นสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยเป็ นต้นซึ่ งการให้สินเชื่ อประเภทนี้ ก็
มักจะมีอตั ราดอกเบี้ยที่ต่า ซึ่ งในกรณี ที่มีหลักประกันสถาบันการเงินจะพิจารณาได้รวดเร็ วขึ้นโดยมี
หลักในการพิจารณาหลักประกันได้แก่สภาพคล่องของหลักประกันมูลค่าของหลักประกันแนวโน้ม
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ของหลักประกันในอนาคตทางเข้าออกของหลักประกันการพิจารณาสิ นเชื่อจะไม่ถือว่าหลักประกัน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดแต่ในการพิจารณาแก้ไขหนี้จะพิจารณาจากหลักประกันเป็ นอันดับแรก
Rule of Common Sense
6. Common Sense คือ ปั จจัยที่สถาบันการเงิ นใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่ อว่าผูข้ อสิ นเชื่ อจะใช้
สิ นเชื่ ออย่างสมเหตุสมผลและจะไม่เป็ นการก่ อร่ างสร้ างหนี้ จนเกิ นตัวหรื อไม่มีเหตุผลที่จะต้องมี
สิ นเชื่ อที่ขอเพิ่มอาทิเช่ นการมีบตั รเครดิ ตจานวนหลายใบถึ งแม้จะไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชาระ
หรื อการใช้บตั รในแต่ละใบเลยก็ตามการพิจารณาของสถาบันการเงินอาจมองว่าไม่มีเหตุผลที่จะให้
บัตรเครดิตอีกใบเพิ่ม เพราะอาจทาให้สร้างหนี้จนเกินตัว หรื อได้ไปก็ไม่ใช้ก็เป็ นได้ ดังนั้น หากผูข้ อ
สิ นเชื่ อมีบตั รเครดิ ตหลายใบและไม่ได้ใช้วงเงินสิ นเชื่ อดังกล่าว ก็ควรที่จะแจ้งยกเลิกและปิ ดบัญชี
เสี ย อย่างนี้จึงจะ Make Sense อีกทั้งอาจจะหมายถึงการนาข้อมูลทั้ง 5 C’s ข้างต้นมาประมวลผลแบ่ง
น้ าหนักในแต่ละข้อในแต่กรณี และประเภทธุ รกิจ มาประกอบการพิจารณาอย่างมีเหตุผล อีกทั้งการ
พิจารณาการให้สินเชื่ อนั้นเปรี ยบเสมือนการมองลูกโลกจาลอง มีการมองได้ท้ งั มุมมืดและมุมสว่าง
ในแต่ละด้านหมุนได้รอบ จึงขึ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละคน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้นเป็ นการนาการประเมินเครดิตของผูข้ อสิ นเชื่อ ซึ่ง 6 C’s ให้เกิด
ศัก ยภาพในการปฎิ บ ตั ิ ที่ ดียิ่ง ขึ้ นเพื่ อให้เกิ ดศัก ยภาพปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการพิ จารณาให้สิ นเชื่ อ ด้า น
คุณสมบัติของผูก้ ู้ (Character)ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
การบริ การคือการกระทาหรื อกระบวนการผลิตใดๆ ที่ฝุายหนึ่ งนาเสนอต่ออีกฝุายหนึ่ งซึ่ ง
เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถจับ ต้องได้และไม่ เกิ ดผลในความเป็ นเจ้า ของ โดยกระบวนการนั้น อาจจะ
เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าทางกายภาพหรื อไม่ก็ได้ (Kotler, 2003: 444) ซึ่ งสอดคล้องกับ Gronroos (1990,
อ้างใน ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547: 6) ที่กล่าวว่า การบริ การ คือกิจกรรม หรื อชุ ดของกิจกรรมที่
โดยทัว่ ไปมิอาจจับต้องได้ ซึ่ งตามปกติมกั จะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดต่อกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานผู ้
ให้บริ การ และ/หรื อทรัพยากรที่มีตวั ตนหรื อสิ นค้า และ/หรื อระบบของผูใ้ ห้บริ การนั้น ซึ่ งเป็ นการ
แก้ปัญหาให้กบั ลูกค้านัน่ เอง ซึ่ งการศึกษาเกี่ยวกับการบริ การนั้นจาเป็ นจะต้องศึกษาถึงลักษณะของ
บริ การ (Service Characteristics) เนื่ องจากบริ การมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสิ นค้า (Product)
อยูห่ ลายประการ สามารถสรุ ปออกมาได้ท้ งั หมด 4 ประการ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546: 432)
1. การบริ การไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเสี่ ยงในการเลือก
ซื้ อบริ การ นักการตลาดจึงต้องหาวิธีลดความเสี่ ยงให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยการสร้างหลักฐานทางกายภาพ
(Physical Evidence) ซึ่ งสามารถมองเห็นเป็ นรู ปธรรมขึ้นมา เช่น การผ่าตัดเป็ นบริ การจึงไม่สามารถ
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จับต้องได้ ทาให้ตอ้ งใช้การสร้างหลักฐานทางกายภาพ เช่น สถานที่ที่สะอาด แพทย์ที่น่าเชื่ อถือ มา
ช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการบริ การ
2. การบริ การไม่สามารถแยกกระบวนการผลิ ตและกระบวนการบริ โภคออกจากกัน ได้
(Inseparability) เนื่ องจากโดยทัว่ ไปการบริ การมักจะถูกผลิ ตและบริ โภคในระยะเวลาเดียวกัน โดย
ลู กค้าที่ เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การมักจะต้องมี ส่วนร่ วมในกระบวนการผลิ ตบริ การนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่ น
กระบวนการในการตัดผม หรื อกระบวนการในการผ่าตัด เป็ นต้น
3. คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร ไ ม่ ค ง ที่ / ไ ม่ มี ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ที่ แ น่ น อ น
(Variability/Heterogeneity) ซึ่ งอาจจะเกิ ดได้จากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่ น พนักงานที่ให้บริ การ
เวลาที่ให้บริ การ สถานที่ที่ให้บริ การ และวิธีการในการให้บริ การ ในขณะที่สินค้าจะมีมาตรฐาน
แน่นอนในการผลิตสิ นค้าแต่ละชิ้นให้ออกมาเหมือนกัน
4. การบริ การไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) เนื่ องจากโดยทัว่ ไปผูใ้ ห้บริ การไม่
สามารถเก็บรักษาบริ การไว้ในรู ปของสิ นค้าคงคลังเหมือนสิ นค้าได้ ทาให้บริ ษทั เสี ยโอกาสในการ
ขายบริ ก ารไปถ้า ไม่ มี ลู ก ค้า มาซื้ อบริ ก ารนั้น ยกตัวอย่า งเช่ น ห้องพัก ของโรงแรม หรื อที่ นั่ง บน
เครื่ องบิน ถ้าไม่มีแขกเข้าพักหรื อไม่มีผโู ้ ดยสารใช้บริ การ ก็จะต้องเสี ยต้นทุนในการบริ การส่ วนนั้น
ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คุณภาพของการให้ บริการ
คุ ณ ภาพ (Quality) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ผู ใ้ ช้ ผู บ้ ริ โ ภคหรื อ สิ่ ง ที่ ใ ช้ อย่า ง
เหมาะสม รวดเร็ ว และถูกต้อง (สุ รศักดิ์ นานานุกูลและคณะ 2538, หน้า 111)
คุณภาพบริ การตามแนวคิดของ Parasuraman (1983) เชื่อว่าคุณภาพบริ การขึ้นอยูก่ บั ช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวัง และการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับบริ การที่ได้รับจริ ง (Parasuraman et al.,
1985, 1988) และจากแนวคิดดังกล่าว Parasuraman และคณะ ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับคุ ณภาพการ
บริ การพบว่าปั จจัยพื้นฐานที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นคุณภาพของการบริ การมี 10 ด้าน โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือด้านการรับรู ้และด้านการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี้ (Parasuraman et al.,
1985: 47)
ความไว้วางใจได้ (Reliability) เกี่ยวข้องกับความถูกต้องในกระบวนการให้บริ การ
การตอบสนองความต้ อ งการ (Responsiveness) คื อ ความตั้ง ใจและความพร้ อ มที่ จ ะ
ให้บริ การของพนักงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริ การด้วย
ความสามารถของผู้ให้ บริ การ (Competence) หมายถึงคุณสมบัติในการมีทกั ษะและความรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ
การเข้ าถึงการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดต่อสื่ อสาร
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ความมีอัธยาศัย (Courtesy) พนักงานที่ให้บริ การลูกค้าต้องมีอธั ยาศัยไมตรี มีความสุ ภาพ
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมไปถึงการแต่งกายที่สุภาพและเหมาะสมของพนักงานด้วย
การติดต่ อสื่ อสาร (Communication) ความสามารถในการอธิ บายลูกค้าให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ความน่ าเชื่ อถือ (Credibility) ได้แก่ ชื่ อเสี ยงขององค์กร ลักษณะที่น่าเชื่ อถือของพนักงานที่
ติ ดต่อกับลู กค้า ความซื่ อสัตย์ น่ าไว้วางใจ ความเชื่ อถื อได้และการนาเสนอบริ การที่ ดีที่สุดให้แก่
ลูกค้า
ความปลอดภัย (Security) การบริ การที่ส่งมอบแก่ลูกค้าไม่มีอนั ตราย ความเสี่ ยงและปั ญหา
ต่างๆ ซึ่ งได้แก่ ความปลอดภัยของร่ างกาย ทรัพย์สิน และความเป็ นส่ วนตัว
การเข้ า ใจและการรู้ จั ก ลู ก ค้ า (Understanding / Knowing the customer) การเข้า ใจความ
ต้องการของลูกค้า และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความต้องการส่ วนตัว ให้ความสนใจลูกค้าเฉพาะบุคคล และ
สามารถจาชื่อลูกค้าได้
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) ได้แก่ ลัก ษณะทางกายภาพขององค์ก ร
ลักษณะภายนอกของพนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการให้บริ การต่างๆ
ความคาดหวังต่ อการได้ รับบริการ
Expectancy หมายถึ ง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต้องการหลายสิ่ งหลาย
อย่าง ดังนั้น จึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรื อกระทาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งเพื่อตอบสนองความ ต้องการหรื อ
สิ่ งที่คาดหวังไว้ ซึ่ งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะได้รับความพึง
พอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่ งที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ (Parasuraman, Zeithmal and Berry. 1990 )
นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540:11) กล่าวถึงการกาหนดความคาดหวังตามความคิ ดของ
เดอเช็คโค ว่าการกาหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจากขึ้นอยูก่ บั ระดับความยากง่ายของงานแล้ว
ยังขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆด้วยดังที่ เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลเคย
ประสบความสาเร็ จในการทางานนั้นๆมาก่ อน ก็จะกาหนดความคาดหวังในการทางานในคราว
ต่อไปสู งขึ้น และใกล้เคียงกับความสามารถจริ งมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวัง
ต่ า ลงมาเพื่ อปู องกันมิ ใ ห้ตนเกิ ดความรู ้ สึ ก ล้ม เหลวจากการที่ วางระดับ ความคาดหวัง ไว้สู ง กว่า
ความสามารถจริ งความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเป็ นผลจากคาบอกเล่าที่บอกต่อกันมา ความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การเอง และประสบการณ์ในการรับบริ การที่ผา่ นมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้ ห้บริ การทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมส่ วนการรับรู ้ ของผูร้ ับบริ การเป็ นผลมาจากการได้รับบริ การและการสื่ อสาร
จากผูใ้ ห้บริ การไปยังผูร้ ับบริ การ ถ้าบริ การที่ได้รับจริ งดีกว่าหรื อเท่ากับความคาดหวังถื อว่าบริ การ
นั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1985, 1988)
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ความพึงพอใจต่ อการได้ รับบริการ
Shelly (ปี 1975อ้างใน ประกายดาว ดารงพันธ์, 2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกสองแบบของมนุ ษย์ คือ ความรู ้ สึกทางบวกและความรู ้ สึกทางลบ
ความรู ้ สึกทางบวกเป็ นความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ นแล้วจะท าให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ นความรู ้ สึ ก ที่
แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถทา
ให้เกิดความรู ้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ความสุ ขเป็ นความรู ้สึกที่สลับซับซ้อนและ
ความสุ ขนี้ จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกในทางบวกอื่นๆ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจาเป็ นจะต้อง
สร้ างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้าให้ได้ เพราะหากลู กค้ารู ้ สึกพึงพอใจ หมายถึ ง ลู กค้าเกิ ดความสุ ข
รู ้ สึ ก คุ ้ม ค่ า และต้องการกลับ มาใช้บ ริ ก ารอี ก ดัง ที่ ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 154) ได้ก ล่ า วไว้ว่า
ความรู ้สึกนั้นนามาซึ่ งความต้องการในการใช้บริ การซ้ า จนในที่สุดเกิดความติดใจ ต้องการใช้บริ การ
กับธุ รกิ จนั้นให้นานเท่านานตราบเท่าที่ความพอใจนั้นยังคงอยู่หรื ออีกนัยหนึ่ งคือ ความจงรักภักดี
(Customer Loyalty) ได้เกิ ดขึ้ นแล้ว โดยสาเหตุ ที่ ท าให้ผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความพึง พอใจ หรื อไม่ พึง
พอใจในการรับบริ การประกอบด้วยตัวแปร 3 ประการ คือ (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547))
1.ตัวแปรด้านระบบการให้บริ การ หมายถึง องค์ประกอบและโครงข่ายที่สัมพันธ์กนั ของกิจ
กรรบริ การต่างๆ
2.ตัวแปรด้านกระบวนการให้บริ การ ซึ่ งก็คือขั้นตอนต่างๆ ของการบริ การที่ต่อเนื่ องตั้งแต่
เริ่ มต้นของทางเดินของงาน
3.ตัวแปรด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในกิ จกรรมต่างๆ ของ
องค์กรนัน่ เอง
บุญเกียรติ ชี วะตระกูลกิจ และคณะ (2541, หน้า 9-10) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน คือ
1. การเล็งเห็นถึงปั ญหาหรื อตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) ในขั้นตอนนี้
เป็ นขั้นตอนแรกของการตัดสิ นใจ และเกิ ดขึ้ นเมื่ อบุ คคลเกิ ดความรู ้ สึกในความแตกต่างระหว่า ง
สภาวะที่ เป็ นจริ ง ความส าคัญของการเล็งเห็ นความส าคัญของปั ญหา คื อ เมื่ อความต้องการเกิ ด
กระตุน้ ให้ตื่นตัวขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการนั้นเกี่ยวข้องกับภาพพจน์ของผูบ้ ริ โภค
เอง และผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นผูซ้ ้ื ออาจถูกจูงใจด้วยปั จจัยต่างๆ จากผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ นอกจากนั้น
ยังมีอิทธิ พลด้านสิ่ งแวดล้อม ที่มีกระทบต่อความต้องการของบุคคลด้วย
2. การแสวงหาข่ า วสาร (Search for information) ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลหรื อข่าวสาร เพื่อการตัดสิ นใจ แสวงหาข่าวสารเป็ นขั้นตอนของการกาหนดทางเลือก
ในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค การแสวงหาข่าวสารนั้นหาได้จากแหล่งภายนอก และ
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ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลของความแตกต่ า งของบุ ค คล และอิ ท ธิ พ ลทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม โดยส่ ว นใหญ่
ครอบครัวมักจะมีอิทธิ พลในการแสวงหาข่าวสารด้วยเช่นกัน
3. การประเมิ นค่าทางเลื อกก่ อนการซื้ อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินในด้านของประโยชน์ที่ผู บ้ ริ โภคคาดหวังว่าจะได้รับ และยังเป็ นการทาให้ทางเลื อกของ
ผูบ้ ริ โภคแคบเข้ามา เช่น การประเมินในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการซื้ อ และทาการเปรี ยบเทียบ
กับราคาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างของบริ การ เป็ นต้น
4. การซื้ อ (Purchase) เป็ นการได้มาซึ่งทางเลือกที่ผูบ้ ริ โภคนิยม หรื อสิ่ งทดแทนที่ผบู ้ ริ โภค
สามารถยอมรับได้
5. การประเมิ น ทางเลื อ กหลัง การซื้ อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ
ดลยา จาตุรงคกุล, 2545, หน้า 44-45)
ในการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคนั้นผูบ้ ริ โภคได้มีปัจจัยซึ่ งเป็ นตัวกาหนด
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจดังนี้
1. ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุ ษย์
ซึ่ งทั้ง 3 ประการนี้ สามารถทดแทนกันได้ เพราะความจาเป็ นใช้สาหรับพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การที่จาเป็ นในการครองชีพ ส่ วนความต้องการนี้ใช้สาหรับความต้องการที่สูงขึ้นกว่าความจาเป็ น
และความปรารถนาเป็ นความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงสุ ด
2. แรงจู ง ใจ (Motive) คื อ ปั ญ หาที่ ถึ ง จุ ด วิ ก ฤตที่ ท าให้ ผู บ้ ริ โ ภคเกิ ด ความไม่ ส บายใจ
แรงจูงใจ จึงเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้น และสามารถกระตุน้ ให้บุคคลค้นหาวิธีมาตอบสนองความพึง
พอใจโดยแรงจูงใจพื้นฐานมาจากความจาเป็ น ดังนั้น นักการตลาดจึงมีหน้าที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ จนกระทัง่ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการจนเข้าสู่ จุดวิกฤต ที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความไม่สบายใจอย่างรุ นแรง และทาให้ผบู ้ ริ โภคค้นหาวิธีการตอบสนองความต้องการ
นั้นๆ
3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิ สัยโดยรวมของบุคคล ซึ่ งมีผลกระทบต่อการ
กาหนดรู ปแบบในการตอบสนองที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งขึ้นอยูก่ บั บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย
4. ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการประเมิ นความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ นามาซึ่ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สิ่ งที่เข้ามากาหนดทัศนคติ มี 3 ประการ คือ ความรู ้
ความรู ้ สึก และแนวโน้มของนิ สัย และแนวโน้มของนิ สัย ทั้ง 3 ประการนี้ เป็ นสิ่ งที่ นักการตลาด
พยายามที่ จะเปลี่ ยนแปลง โดยที่ ผูบ้ ริ โภคคนใดที่ มีทศั นคติ ต่อสิ นค้า หรื อบริ การของบริ ษทั ทาง
บริ ษทั ก็พยายามเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนั้นให้หนั มาชอบสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ในที่สุด
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5. การรับรู ้ (Perception) เป็ นการที่บุคคลเลือกที่จะรับและตีความข้อมูลที่ได้รับเพื่อกาหนด
ภาพที่ มี ค วามหมายในการตลาด การรั บ รู ้ เปรี ย บเสมื อ นช่ องทางในการที่ นัก การตลาดจะสร้ า ง
ภาพพจน์ ที่ ดีใ ห้กบั ตราสิ นค้า หรื อภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้กบั การบริ การ จนผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ ที่ดี
โอกาสที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ก็จะง่ายขึ้น
6. การเรี ยนรู ้ (Learning) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงในพฤติ ก รรมของบุ ค คล ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ของตัวบุคคลเอง ดังนั้นการเรี ยนรู ้จึงเป็ นประสบการณ์ที่บุคคลสะสมไว้ นักการ38
ตลาดจึงมีหน้าที่ในการใส่ ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับตราสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่
ถูกต้องให้กบั ผูบ้ ริ โภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 38-43)
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด เปรี ย บเสมื อ นปั จ จัย ที่ ส าคัญที่ ช่ วยให้ ก ารดาเนิ นธุ รกิ จ ด้า น
การตลาดบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์หรื อเปู าหมายขององค์กร ซึ่ งต้องอาศัยปั จจัยด้านต่างๆร่ วมกัน
โดยศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, หน้า 80-81) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาดหมายถึง ตัว
แปรทางการตลาดที่ควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย โดย
ปั จจัยที่กล่าวถึงประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้อง
สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น และชี วรรณ เจริ ญสุ ข (2547) ได้กล่าวไว้วา่ แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองค์ประกอบ
ตัวเดี ยวในส่ วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็ นตัวสาคัญที่ มีรายละเอี ยดที่ จะต้องพิจารณาอีก
มากมาย ดังนี้ เช่ นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่ อตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์
(Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties)และการรับคืน
ผลิตภัณฑ์ (Returns)
ด้านราคา (Price)
ราคา หมายถึ ง ต้นทุ นที่ ลู ก ค้า ต้องจ่ า ยในการแลกเปลี่ ย นสิ นค้าและบริ การรวมถึ งความ
พยายามในการใช้ความคิ ดและการก่ อพฤติกรรม เปรี ยบเสมื อนคุ ณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้ เพื่ อให้
ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์และบริ การคุ ม้ ค่ากับเงิ นที่จ่ายไป ดังแนวคิดของ Armstrong
and Kotler (2009, 616)
ด้านการจัดจาหน่าย (Place)
การจัด จ าหน่ า ย หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ จ ะน าเสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ งต้อ ง
พิจารณาในส่ วนของที่ต้ งั สถานที่ในการบริ การให้แก่ลูกค้า ช่องทางในการนาเสนอการให้บริ การแก่
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ลู ก ค้า ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ลู ก ค้าได้ง่ า ย ไม่ ต้องใช้ค วามยากล าบากในการมาขอรั บ บริ ก าร รวมทั้ง มี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุด ซึ่ งในปั จจุบนั รู ปแบบในการนาเสนอบริ การมีการใช้เครื่ องมือไปรษณี ย ์ การ
สื่ อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรื อโทรศัพท์ ทาให้สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้มากขึ้น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ
การสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ ซึ่ งการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจและเห็น
คุณค่าของสิ่ งที่เสนอขาย เป็ นการให้ความรู ้ ชักจูง หรื อเป็ นการเตือน ความจาเป็ นของตลาดเป้ าหมาย
ที่มีต่อตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
ด้านบุคคล (People)
บุคคล (People) หมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญของการดาเนินธุ รกิจดังนั้นต้องอาศัยการสรร
หา การฝึ กอบรม การจูงใจเพื่อสร้ างความพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิ ดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
พนักงานต้องมีทศั นคติ ที่ดีมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุ รกิ จบริ การ เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การนอกจากจะทาหน้าที่ ผลิ ตบริ ก ารแล้วยัง จะต้องขายผลิ ต ภัณฑ์
บริ การไปพร้อมๆ กัน ซึ่ งการสร้างสัมพันธ์เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าและ
รู ้สึกพึงพอใจในการให้บริ การได้แก่ สภาพช่องทางการให้บริ การ ลักษณะการแต่งกายของพนักงาน
อุปกรณ์หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถมองเห็ น
จากภายนอกและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และที่สาคัญมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผูใ้ ห้บริ การ
รายอื่น
ด้านกระบวนการบริ การ (Process)
กระบวนการบริ การ (Process) หมายถึ ง การอาศัยกระบวนการบางอย่างเพื่อจัดส่ งบริ ก าร
ให้กบั ลู กค้าได้อย่างรวดเร็ วและประทับใจลู กค้าประกอบด้วย ความรวดเร็ วในการให้บริ การการ
ตอบรับจากพนักงานในการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิ ดข้อผิดพลาดเป็ นต้น ทั้งหมดจะส่ งผลต่อความรู ้ สึก
นึ กคิดของลู กค้าซึ่ งมาใช้บริ การทั้งสิ้ นกระบวนการบริ การจึ งถู กยอมรับว่ามี ความสาคัญต่อธุ รกิ จ
บริ การสามารถสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าได้
ธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมบริ การ (Service Industry) มี ความแตกต่างจากธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป เพราะมีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์
ที่ จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Product) เป็ นสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอต่ อลู กค้าหรื อตลาด กลยุทธ์
การตลาดที่นามาใช้กบั ธุ รกิจการบริ การจาเป็ นที่จะต้องจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
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จากการตลาดโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิ จที่มีการต้อนรับขับสู ้ (Hospitality) เป็ นหัวใจหลัก
ในการทาธุ รกิจ ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูดา้ นการตลาดชั้นนาของโลก ได้ให้
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จาเป็ นจะต้อง
ใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P's ในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ
สิ่ ง ที่ ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ ลู ก ค้า และลู ก ค้า จะได้รั บ ผลประโยชน์ และคุ ณค่ า ของผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิ ตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิ ตภัณฑ์ที่อาจจับ ต้องได้ (Tangible Products)
และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Products)
2. ด้านราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลู กค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อ
การจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมใน
การนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การ
ที่ นาเสนอ ซึ่ ง จะต้องพิ จารณาในด้า นท าเลที่ ต้ งั (Location) และช่ องทางในการนาเสนอบริ ก าร
(Channels)
4. ด้านการส่ งเสริ ม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารให้
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การ
และเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลื อก การฝึ กอบรม
การจู ง ใจ เพื่ อให้ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ได้แตกต่ า งเหนื อคู่ แ ข่ ง ขัน เป็ นความ
สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ให้ บ ริ การและผู ้ใ ช้ บ ริ การต่ า งๆ ขององค์ ก ร เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็ น
แสดงให้ เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนาเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่
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ว่า จะเป็ นด้า นการแต่ ง กายสะอาด เรี ย บร้ อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่ อนโยน และการให้บ ริ การที่
รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ ดความประทับ ใจ 5 ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่า งข้า งต้นเป็ นสิ่ ง ส าคัญต่ อการ
กาหนดกลุ ยทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาดของธุ รกิ จ ที่ จะต้องมี การจัดส่ วนประสมแต่ละอย่างให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว
2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิมลรัตน์ ดาวกลาง (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่ อยู่
อาศัยกับธนาคารของรั ฐ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะด้านที่อยู่อาศัยของผูข้ อ
สิ นเชื่ อในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็ น ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม ร้อยละ 58.25 รองลงมาคือ ห้องชุด
คอนโด ร้ อยละ 20 อาคารพาณิ ชย์ ร้ อยละ 10.5 บ้านแฝด ร้ อยละ 8.25 และ บ้านเดี่ ยว ร้ อยละ 3.0
ตามลาดับ ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐในจังหวัดปทุมธานี
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย รายได้ 15,001-30,000 บ/ด.
รายได้ 30,001-45,0000 บ/ด. มีผลในเชิ งลบต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารของ
รัฐ ส่ วนช่วงอายุ 20-29 ปี การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีผลในเชิงบวกต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่
อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐ 2) ปั จจัยด้านลักษณะที่อยูอ่ าศัยของผูข้ อสิ นเชื่อ ประกอบไปด้วย ประเภท
ที่อยูอ่ าศัย: ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม มีผลในเชิงบวกต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคาร
ของรัฐ และ 3) ด้านการประเมินการให้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารของรัฐ ประกอบไปด้วย
วงเงินสิ นเชื่ อสู งสุ ด อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชาระ ค่าธรรมเนี ยม พนักงานให้บริ การดี มีผลใน
เชิ งบวกต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารของรัฐ ความรวดเร็ ว การไม่บงั คับทา
ประกัน การสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ ออื่นๆ ความสะดวกในการติดต่อ คุ ณสมบัติผูก้ ูต้ รงตามกาหนด
ทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร และสื่ อประชาสัมพันธ์ มีผลในเชิงลบต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย
กับธนาคารของรัฐ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศุ วดี วิเศษยา (2558) ศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ของ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ทั้งสิ้ น
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5 ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านความหลากหลายและความทันสมัยของผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านซื่ อสัตย์ของ
พนักงาน ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านความถูกต้องและความสะดวกในการใช้บริ การ และปั จจัย
ด้า นความมี ม าตรฐานและการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ ในส่ วนของลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ยอดขายมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
สมพร กลิ่นแพทย์กิจ (2555) ได้ศึกษา ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อรถยนต์กบั
ธนาคารเกี ยรตินาคิน จากัด (มหาชน) ของลู กค้าในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อรถยนต์กบั
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดและปั จจัย ด้า นอื่ นๆ ที่ มี ผ ลร่ วมกันต่ อการท านายการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ ก ารสิ นเชื่ อ
รถยนต์กบั ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการขายและปั จจัยอื่นๆ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
จุรีพร กาญจนการุ ณ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน ผลการวิจยั คือ 1)
แกนนากลุ่ม เห็นว่า ชื่ อเสี ยง ระบบและนโยบายการจัดการด้านสิ นเชื่ อที่สนับสนุ นวิสาหกิจชุ มชน
พนักงานที่ให้บริ การดี เป็ น ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ 2) ปั จจัยทานายการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การสิ นเชื่อ (y) คือ นโยบายจัดการ สิ นเชื่อ (x4), สถานที่ต้ งั /เครื่ องมือ (x1) ฐานะชื่อเสี ยง (x3)
ร่ วมกันพยากรณ์อย่างมีนยั สาคัญสถิติ .05 ร้อยละ 10.2 สมการพยากรณ์ y = 1.810 + .317 x4 - .291
x1 + .308 x3 ข้อเสนอแนะ คือ ควรต้องให้ความใส่ ใจ นโยบายจัดการสิ นเชื่อและฐานะชื่อเสี ยง

