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บทคัดยอ 

 การศึกษา เรื่อง กลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ ธนาคารไทยพัฒนา 

จํากัด (มหาชน)  สาขาเอ โดยเก็บขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  รวมทั้งเก็บ

ขอมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน ไดแก บัตรเครดิต  บัตรสินเชื่อ

หมุนเวียน (Speedy Cash) ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ในระหวางป 2546 – 2549  

การศึกษาครั้งนี้ใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและนําเสนอโดยพรรณนา (Descriptive) 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติและความพึง พอใจในการทํางานของ

พนักงานและสาเหตุที่ธนาคารมียอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินไมบรรลุเปาหมายตามที่

สํานักงานใหญกําหนดไว  และกําหนดแนวทางแกไขและทําใหการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

ไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

ผลการศึกษา   พบวา ปญหาที่ส งผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคาร  แบง

ออกเปน 4 ดาน คือ ปญหาดานบุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน  ปญหาดานพนักงานขาดการ

ฝกอบรม  ปญหาดานขาดแรงจูงใจในการทํายอดขาย  และปญหาดานขาดการวางแผน  ทั้งนี้ผู

ศึกษาไดกําหนดแนวทางแกไขเปน  2  ระยะคือ  แผนระยะสั้น  เปนการปรั บปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของทุกฝายภายใน 1 ป  และแผนระยะปานกลาง เปนการพัฒนาการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการและผู บริหารของธนาคาร ใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักงานใหญ 

ภายใน 1 – 3 ป  อีกทั้งในการแกไขปญหาจะใช  2  กลยุทธคือ  กลยุท ธการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง



องคกรดานการบริการ (Total  Quality  Management In Services) และกลยุทธการสรางแรงจูงใจ

ใหกับพนักงาน (Motivation Theory) 

  



 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 สําหรับความสําเร็จในการศึกษานี้เกิดข้ึนเนื่องจากบุคคลหลายฝายที่ทานไดให

ความอนุเคราะหตอผูเขียนเปนอยางดีย่ิง ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ อาจารยอรฤดี  ศรีธราพิพัฒน 

อาจารยที่ปรึกษาการ ศึกษา คนควาดวยตนเอง ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและ แกไข

เนื้อหา และใหกําลังใจในการทําการคนควาดวยตนเอง รวมทั้งอาจารย  ดร.กิตติมา  อัครนุพงศ 

ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการ และอาจารยเพ็ญศรี  นวมงคลวัฒนา ที่กรุณารับเปนกรรมการ  

 ขอขอบคุณ คุณพอ-คุณแมและครอบครัวของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอด

ระยะเวลาทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย  ที่ไดใหความ

ชวยเหลือติดตอประสานงาน  ตลอดเวลาที่ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณเจาหนาที่

สํานักหอสมุดกลาง  ที่อํานวยความสะดวกในการยืมคืนหนังสือและทรัพยากร ในหองสมุด และ

ขอขอบพระคุณ คณาจารย พ่ีๆ และเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโททุกทาน ที่ใหกําลังใจและความ

ชวยเหลือมาโดยตลอด 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

ธนาคารไทยพัฒนา  จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ ตั้งอยูในซอยสุขุมวิท  55  ถนนสุขุมวิท   

แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เปดใหบริการ ตั้งแต วันจันทร  - ศุกร 

เวลา 8.30 – 15.30 น. ทําหนาที่ในดานการบริการทางการเงินทุกรูปแบบ ไดแก การใหบริการ

ดานสินเชื่อ เงินฝาก  เงินลงทุน ประกันภัย ประกันชีวิต และธุรกิจแลกเปลี่ยน    

ภาพที่ 1  โครงสรางผังองคกรของธนาคารไทยพัฒนา  จํากัด (มหาชน) สาขาเอ    

   

                 

 

ผูชวยผูจัดการ

สาขา 

 

          

          

 

 

 

ผูจัดการสาขา 

หัวหนาฝายธนกิจ 
 

หัวหนาฝายธุรกิจ 
 

หัวหนาฝายบริการ

การเงินบุคคล 
 

 
 

พนักงานธนกิจ พนักงานธุรกิจ   



           

 

2  

 

จากภาพที่ 1 แสดงโครงสรางผังองคกรของธนาคารไทยพั ฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขา

เอ  ประกอบดวยผูจัดการสาขา จํานวน 1 คน  ผูชวยผูจัดการสาขา 1 คน จําแนกงานออกเปน 

3 ฝาย  แตละฝายมีงานรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ฝายธนกิจ  มีหนาที่ ใหบริการดาน เคารเตอรสู ง เชนรายการฝากถอน โอน เงินทุก

ประเภท รับชําระคาสินคาและบริการ จัดเก็บเช็ค เติมเงิน ATM จัดเก็บสลิปประจําวัน ของสาขา 

และงานธุรการสาขา โดยมีหัวหนาธนกิจ เปนผูควบคุมดูแล และเปนผูเก็บรักษาเงินของสาขา 

ฝายธนกิจมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 10 คน 

2. ฝายธุรกิจ  มีหนาที่ใหบริการดาน เคาเตอรเตี้ย  เชน บริการดาน เปดบัญชี ทําบัตร

ธนาคารทุกประเภท  เปลี่ยนสมุดคูฝาก บริการโอนเงินภายในประเทศ  และบริการตางประเทศ 

รวมถึงการขายผลิตภัณฑ ทางการเงิน ตางๆ  ของธนาคาร รวมถึง บริการดานสินเชื่อธุรกิจ  

สินเชื่อบุคคล รับรองและคํ้าประกัน โดยมีหัวหนา ฝายธุรกิจเปนผูควบคุมดูแล  ฝายธุรกิจ มี

พนักงานทั้งสิ้น 8 คน 

3. ฝายบริการการเงินบุคคล มีหนาที่ใหบริการดานการลงทุนในหุนกู  พันธบัตรรัฐบาล 

ตราสารหนี้  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการสาขา  มีหัวหนาฝายบริการ

การเงินบุคคลเปนผูกํากับดูแลเพียงคนเดียว 

 

ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) ใหบริการทางการเงิน ดานตางๆ ดังน้ี 

บริการดานเงินฝาก   ไดแก             

          1. บริการดาน เงินฝากออมทรัพย   (Savings  Account)  เปนบริการเงินฝากประเภท

จายคืนเมื่อทวงถาม โดยธนา คารจะออกสมุดคูฝากให เพ่ือใชสําหรับฝากถอน หรือโอน ตาม

ความตองการ 

2. บริการดาน เงินฝากประจํา   (Fixed  Account)  เปนบัญชีเงินฝากที่ลูกคาสามารถ

เลือกออมเงินตามกําหนดระยะเวลาการฝาก โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  เงินฝาก

ระยะเวลา  3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  24 เดือน  และ 36 เดือน  โดยไมมีความเสี่ยงเมื่อครบ

กําหนด  ทั้งนี้ ธนาคารจะคํานวณดอกเบ้ียในแตละยอดเงินฝา กใหตามอัตราที่กําหนด และ

คํานวณดอกเบ้ียทบตน 

3. บริการดานเงินฝากเดินสะพัด  (Current  Account)  เปนบริการเงินฝากประเภทจาย

คืนเมื่อทวงถามเหมาะสําหรับผูที่ทําธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน เขา ออก เปนประจํา โดยใชเช็คใน

การสั่งจายเงิน 

4. บริการดานเงินฝากระยะยาว จําแนกออกเปน  2  ประเภท  คือ 

 4.1  บริการดาน เงินฝากโบนัสการศึกษา 36 เดือน (Education  Bonus 36M)  

เปนบริการเงินฝากที่สงเสริมการออมเงินเพ่ืออนาคตทางการศึกษา โดยใหประโยชนจากอัตรา
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ดอกเบ้ียที่มากกวา  เงินฝากประจํา 12 เดือน  อยูที่รอยละ 0.5 และมีทุนการศึกษาสําหรับผูมี

สิทธิ์ชิงทุนการศึกษาทุก  6 เดือน 

 4.2  บริการดานเงินฝากโบนัส  24 เดือน (Premium Bonus 24M)  เปนบริการ

เงินฝากที่ใหประโยชนตอผูฝากในการวางแผนการใชจายในอนาคตอันใกล โดยใหประโยชนจาก

อัตราดอกเบ้ีย ที่มากกวาเงินฝากประจํา 12 เดือน อยูที่รอยละ 0.75  และ เพ่ิมคุณคาการออม

เงิน ดวยการขอรับสิทธิยกเวนภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก ตามนโยบายของรัฐ 

 

บริการดานบัตรธนาคาร   ไดแก 

1. บริการดานบัตรเงินดวนธนาคารไทยพัฒนา ATM  เปนบัตรที่สามารถทํารายการฝาก 

ถอน โอนเงิน สอบถามยอดบัญชี  ชําระคาสินคา และบริการผานเครื่อง ATM ของธนาคารใน

เครือ ATM Pool ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

2. บริการดานบัตรเดบิต เอสซีบี อีซี่ส การด เปนบัตรที่ใชแทนเงินสดในการชําระคา

สินคาและบริการจากรานคาสมาชิกที่มีเครื่องหมาย Master – Card  Electronic ผานเครื่อง 

Electronic Data Capture (EDC) ไดโดยหักจากบัญชีธนาคารของลูกคา  และสามารถใชเบิก

เงินไดทั่วโลก รวมทั้งยังสามารถใชบริการในรูปแบบของบัตรบริการเงินดวน ATM ไดดวย 

3. บริการดานบัตรเครดิตธนาคารไทยพัฒนา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก บัตร

เครดิตไทยพัฒนา  ประเภทวีซา  มาสเตอรการด และแตละประเภทยังแบงเปน บัตรทอง และ

บัตรเงิน 

 

บริการดานประกันชีวิต และ ประกันภัยสวนบุคคล 

ธุรกิจประกันชีวิตผานธนาคา ร โดยการรวมกับบริษัท ไทยพัฒนาบอสตัน ไลฟประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) คัดเลือกแบบประกันชี วิตมาเสนอขายใหกับลูกคา จํานวน 4 ผลิตภัณฑ 

ไดแก 

          1. นิวเซฟเวอร  พลัส (Saver Plus)  มีลักษณะเปนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย มี

เงื่อนไขการชําระเบ้ียประกัน 6 ป  ระยะเวลาคุมครอง 14 ป คุมครอง 2 เทาของทุนประกัน เงิน

คืน 4 % ของทุนประกัน ทุกรอบ 2 ป สําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต 0-65 ป ทุนประกันข้ันต่ํา 

150,000 บาท สูงสุดไมจํากัด สามารถชําระคาเบ้ียเปนรายป หรือรายเดือน 

2. เทรสเชอรพลัส (Treasure Plus)  มีลักษณะเปนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย มี

เงื่อนไขการชําระเบ้ียประกัน 15 ป ระยะเวลาคุมครอง 25 ป คุมครองสูงสุด 3 เทาของทุน

ประกัน เงินคืน 10 % ของทุนประกัน ทุกรอบ 3 ป สําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต 0 – 60 ป ทุน

ประกันข้ันต่ํา 100,000 บาท สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท สามารถชําระคาเบ้ียเปนรายปหรือ

รายเดือน  
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3. สตารตเตอร พลัส (Starter Plus) มีลักษณะ เปนประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย มี

เงื่อนไขการชําระเบ้ียประกัน 15 ป ระยะเวลาคุมครอง 25 ป คุมครองชีวิต 1.8 เทาของทุน

ประกัน และคุมครองอุบัติเหตุคารักษาพยาบาล 10% ของทุนประกัน เงินคืน 4 % ของทุน

ประกัน ทุกรอบ 4 ป สําหรับบุคคลที่มีอายุ 20 – 50 ป ทุนประกันข้ันต่ํา 150,000 บาท สูงสุดไม

เกิน 3,000,000 บาท 

4. บริการคุมครองอุบัติ เหตุแบบพิเศษ (Personal Accident Insurance) เปนรูปแบบ

ประกันภัยสวนบุคคล โดยชําระเบ้ียประกันแบบ ปตอป และใหความคุมครองความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายและชีวิตของผูเอาประกัน รว มถึงการสูญเสีย

อวัยวะ และ  ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

 

บริการดานสินเชื่อ    ไดแก 

          1. สินเชื่อเพ่ือการเคหะ  เปนบริการสินเชื่อที่ธนาคารใหกูยืมแกลูกคาที่มีวัตถุประสงค 

เพ่ือนําไปซื้อหรือซอมแซมที่อยูอาศัย  

          2. สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค เปนสินเชื่อที่ธนาคารใหกูยืมแกลูกคาที่มี วัตถุประสงค

เพ่ือนําไปซื้อสินคาเพ่ืออุปโภค โดยมีการผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย 

เปนรายเดือนเทากันทุกๆ เดือน ตามระยะเวลา อัตราดอกเบ้ียและเงื่อนไขตามกําหนด 

3. สินเชื่อเพ่ือการลงทุน  เปนบริการสินเชื่อเพ่ือการใชจายเฉพาะดานของบุคคล 

ประเภทหนึ่ง  เพ่ือใชจายในดานการลงทุนประกอบวิชาชีพของผูที่มีวิชาชีพอิสระ 

4. สินเชื่อเพ่ือสวัสดิการ – เพ่ือการศึกษา  เปนสินเชื่อสําหรับเสริมสรางคุณภาพชีวิตใน

ดานความเปนอยู สุขภาพ ความรู วัฒนธรรมและประเพณ ี

5. สินเชื่อหมุนเวียน (Speedy  Cash)  บริการวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ใหลูกคามีเงิน

สํารองไวใชจายตามความตองการ โดยไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลคํ้าประกัน 

 

บริการดานการลงทุน     ไดแก 

            1. ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)   เปนหลักทรัพยที่รัฐบาลโด ยกระทรวงการคลังเปนผู

ออก เพ่ือกูยืมเงินระยะสั้นจากประชาชนโดยปกติจะมีอายุไมเกิน 1 ป ผูที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง จะ

มีฐานะเปนเจาหนี้ของรัฐบาล  ทั้งนี้ตั๋วเงินคลังจะไมมีการกําหนดดอกเบ้ียเปนผลตอบแทน โดย

ผลตอบแทนจะอยูในรูปของสวนลด  ซึ่งรัฐบาลจะกําหนดชําระคืนตามราคาที่ ตราไวเมื่อตั๋ วเงิน

คลังครบกําหนดไถถอนคืน และผูลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินตามจํา นวนที่สัญญาไว ณ วันครบ

กําหนด 

            2. ตั๋วแลกเงิน (Bill Of Exchange)  เปนเอกสารแสดงหลักฐานการกูยืมและการชําระ

หนี้ซึ่งระบุ ระยะเวลาที่แนนอน โดยที่ผูสั่งจาย (ผูตองการเงิน หรือ ผูอ อกตั๋วแลกเงิน ) สั่งให
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บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูจาย (ธนาคาร ) ใหใชเงินจํานวนหนึ่ง แกบุคคลหนึ่ง เรียกวา ผูรับ

เงิน (ผูลงทุนในตั๋วแลกเงิน) 

  3. พันธบัตร ( ฺBond)  เปนตราสารทางการเงิน โดยปกติมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป  ออก

โดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งมีฐานะเปน "ลูกหนี้" และผูลงทุนมีฐานะเปน "เจาหนี้ " ทั้งนี้เพ่ือ

ระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป 

            4. หุนกู (Corporate bond)  เปนตราสารทางการเงินที่มีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป ออกโดย

บริษัทเอกชน ซึ่งมีฐานะเปน "ลูกหนี้ " และผูลงทุนมีฐานะเปน "เจาหนี้ " เพ่ือระดมเงินจาก

ประชาชนทั่วไป 

บริการดานกองทุนรวมทั่วไป 

    การลงทุนในกองทุนรวมเปนการลงทนุในโครงการที่จัดออกมาเพ่ือระดมเงินทุน โดย

นําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ  เพ่ือใหไดผลตอบแทนและสอดคลองตามนโยบายของแตละ

กองทุนที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจากสํานักงาน ก .ล.ต.  

โดยบริษัทจัดการจะนําเงิน ที่ไดออกเปนหนวยลงทุน (Unit Trust) เพ่ือจําหนาย   

กองทุนรวมออกเปน 3 กลุม คือ 

 1. กองทุนตราสารหนี ้ (Fix Income Fund) 

 2. กองทุนตราสารทุน  (Equity Fund) 

 3. กองทุนแบบผสม  (Balance Fund) 

  

กลุมลูกคาหลัก 

ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) แบงกลุมลูกคาออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก 

1. กลุมลูกคาบุคคล หมายถึง กลุมลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาที่มาใชบริการธนาคาร ทุก

รูปแบบ  

2. กลุมลูกคาธุรกิจ SME หมายถึง กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดแก  

กลุมรานคา  หางหุนสวนจํากัด หรือ บริษัทจํากัด ที่มีคนงาน ไมเกิน 200 คน หรือมีสินทรัพย

ถาวรไมเกิน 200 ลานบาท (ไมรวมมูลคาที่ดิน) 

3. กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง กลุมลูกคาที่เปนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนใน นาม

บริษัท  โดยเปนธุรกิจที่มีโครงสรางองคกรที่ใหญและมีการขยายธุรกิจในวงกวาง 

 

คูแขงขันหลักของธนาคาร ไดแก 

1. กลุมธนาคารพาณิชยที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกลุมเอกชน ไดแก ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารธนชาต  ธนาคารเกียรตินาคิน  เปนตน 
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2. กลุมธนาคารพาณิชยที่มีผูถือหุ นรายใหญเปนหนวยราชการ ไดแก ธนาคารทหาร

ไทย (ควบรวมกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ) ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงไทย และ

ธนาคารไทยธนาคาร  

3. กลุมธนาคารพาณิชยที่มีผูถือหุนรายใหญเปนสถาบันการเงินตางชาติ ไดแก ธนาคาร

เอเชีย และธนาคารยูโอบี รัตนสิน  

 

ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา 

 

นับตั้งแต ป พ.ศ. 2546  ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดปรับโครงสรางสายงาน

สาขาของธนาคารโดยไดลดจํานวนพนักงาน ในแตละสาขาลง   ทั้งนี้เพ่ือความคลองตัวในการ

บริหารงาน โดยไดยายพนักงานบางสวนไปประจําอยูตามสํานักงานเขตพ้ืนที่ตาง ๆของธนาคาร

และไดเพ่ิมจํานวนสาขายอยตามหางสรรพสินคาตางๆ  

ปจจุบันธนาคารไทยพัฒนาตองเผชิญกับภาวะ การแขงขันสูงไมวาจะเปนผลิตภัณฑใน

ดานสินเชื่อ เงินฝาก รายไดคาธรรมเนียม การประกันชีวิต และ บริการดานกองทุน   ซึ่ง

ผลิตภัณฑบริการการเงินแตละชนิดมีความหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและ

กฎระเบียบแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่สํานักงานใหญหรือธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

สงผลใหพนักงานรับทราบ ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานไดไมครบทุกดาน  โดยเฉพาะขอมูล

ผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร ประกอบกับในปจจุบันพนักงานขาดการอบรมพัฒนาทักษะ

ในการปฏิบัติงานโดยเฉพ าะทักษะดานการบริการและการขาย  ซึ่งสงผลกระทบตอยอดขาย

ผลิตภัณฑ ทางการเงิน หลักมีจํานวนลู กคาลดลง  ไดแก ลูกคา บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด 

(Speedy Cash) และประกันชีวิต ซึ่งในปจจุบันธนาคารไมสามารถสรางยอดขายผลิตภัณฑทาง

การเงินไดตามเปาหมายที่สํานักงานใหญกําหนด   

ปญหาของธนาคารไทยพัฒนา  จํากัด (มหาชน) สาขาเอ   มีดังตอไปนี้  

         1. ปญหาจากการที่พนักงานของธนาคารขาดการอบรมในระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่องและพนักงานไดรับทราบขอมูลผลิตภัณฑทางการเงินยังไมเต็มที ่ 

         2. ปญหาดานบุคลากรในฝายบริการการเงินบุคคลไมเพียงพอตอการสํารวจตลาดเพ่ือให

เขาถึงกลุมเปาหมายลูกคา  มีผลทําใหยอดขายผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารไมบรรลุ

เปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนด 

         3. ปญหาดานพนักงานขาดแรงจูงใจในการทํายอดขายผลิตภัณฑทางการเงินของ

ธนาคาร  เนื่องจากพนักงานยังมีทัศนคติตอตานงานขาย  เพราะพนักงานทุกคนจะตองรับภาระ

เพ่ิม  โดยเฉพาะการขายประกันชีวิตผานธนาคาร 
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ตารางที่ 1  ผลงานการขายผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน)                 

สาขาเอ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่สํานักงานใหญกําหนด  ในระหวางป  

      พ.ศ. 2546 - 2549 

 

 ผลิตภัณฑทางการเงิน 

 ประกันชีวิต (ลานบาท) บัตรเครดิต (ราย) บัตรสินเช่ือหมุนเวียน (ราย) 

ป พ.ศ. เปาหมาย

ป 

ผลงาน

ประกัน

รวม 

% เทียบ

เปาหมาย

ป 

เปาหมาย

ป 

ผลงาน

รวม 

% เทียบ

เปาหมาย

ป 

เปาหมาย

ป 

ผลงาน

รวม 

% เทียบ

เปาหมาย

ป 

2546 1.13 0.84 75% 360 238 67% 340 187 55% 

2547 1.56 1.15 74% 400 256 64% 400 245 62% 

2548 1.82 1.61 89% 470 203 44% 490 214 44% 

2549 2.23 1.94 87% 510 215 42.20% 560 70 12.50% 

 

ภาพที่ 2  ผลงานการขายผลิตภัณฑประกันชีวิตและประกันภัยสวนบุคคลของธนาคารไทย  

พัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่สํานักงานใหญกําหนด 

ในระหวางป พ.ศ.2546 - 2549 

            (ลานบาท) 
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ภาพที่ 3  ผลงานการขายผลิตภัณฑประเภทบัตรเครดิตของธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน)  

สาขาเอ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่สํานักงานใหญกําหนด ในระหวางป พ.ศ. 2546-

2549 

            (ราย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  ผลงานการขายผลิตภัณฑประเภทบัตรสินเชื่อหมุนเวียนของธนาคารไทยพัฒนา     

จํากัด  (มหาชน) สาขาเอ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่สํานักงานใหญกําหนด ใน

ระหวางป   พ.ศ. 2546-2549 

 

               (ราย) 
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ผลกระทบของปญหา 

 

 เนื่องจากพนักงานของธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ  ขาดการฝกอบรม

เก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑทางการเงินขอ งธนาคารซึ่งมีจํานวนอยูหลากหลาย รวมทั้งปจจุบัน

จํานวนบุคลากร ฝายบริการ การเงินบุคคล ไมเพียงพอตอการสํารวจตลาด และพนักงาน ของ

ธนาคารขาดแรงจูงใจในการทํายอดขายผลิตภัณฑ ทางการเงิน    จึงสงผลกระทบตอยอดขาย

ผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารไมบรรลุเปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนด   ซึ่งสงผลให 

การนับคะแนน KPIs ของธนาคาร ไมเปนไปตามเกณฑที่กําห นด และทําใหธนาคารไดรับการ

ประเมินผลงานและประเมินคุณภาพสาขาที่ไมดี  พนักงานอาจถูกโยกยาย และสงผลกระทบตอ

การพิจารณาข้ึนเงินเดือนของพนักงาน  การเลื่อนข้ันประจําป และรายไดจากเงินรางวัลที่สาขา

จะไดรับมียอดลดลง 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

           1. เพ่ือศึกษา สาเหตุของ ปญหาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารไทย

พัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ ไมเปนไปตามเปาหมาย 

           2. เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปญหาและทําใหการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทย

พัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งสราง ภาพลักษณที่ ดีในดานการ

ใหบริการแกลูกคาของธนาคาร 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา   

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน  2 ประเภท  คือ 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ  เก็บขอมูลไดจาก 

1) การสัมภาษณ ผูจัดการสาขา และ ผูชวยผูจัดการสาขา หัวหนาฝาย

ธนกิจ หัวหนาฝายธุร กิจ หัวหนาฝ ายบริการการเงิ นบุคคล เก่ียวกับความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของพนักงาน 

2) การใชแบบสอบถามกับ พนักงานระดับปฏิบัติการ ของฝายธนกิจ  

ฝายธุรกิจ  และฝายบริการการเงินบุคคล เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน เก่ียวกับการขาย

ผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารและความพึงพอใจในการทํางาน  

           1.2  การเก็บ ขอมูลทุติยภูมิ จากผลงานการขายผลิตภัณฑทางการเงินของ

ธนาคาร ในระหวางป พ.ศ.2546-2549 ไดแก การขายผลิตภัณฑประกันชีวิตและประกันภัยสวน

บุคคล  บัตรเครดิต  และบัตรสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash) 
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2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  ประกอบดวย 

  2.1  การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force 

Model) 

 2.2  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

  2.3  การวิคราะหขอมูลโดยใชผังกางปลา (Cause and Effect Diagrams) 

   

          3.  วิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยนําขอมูลที่เก็บรวมรวมจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ

มาวิเคราะหเพ่ือ ยืนยันปญหา และวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของ 

          4.  กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 

          5.  การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 

    

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 แผนระยะสั้น    

           1. สรางแรงจูงใจใหพนักงานขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินไดเพ่ิมข้ึน 

              2. ยอดขายผลิตภัณฑทางการเงินของทางธนาคารประเภทประกันชีวิตเพ่ิมข้ึนจากปที่

ผานมา    

แผนระยะกลาง 

           1. ธนาคารสามารถขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินไดเปนไปตามเปาหมายที่

สํานักงานใหญกําหนด  

           2. พนักงานทุกฝายของธนาคารสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาในครั้งนี้ไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการศึกษา กลยุทธในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  กรณีศึกษา ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน)   สาขาเอ  มี

รายละเอียดดังนี้ 

1. การบริหารคุณภาพโดยรวมในดานการบริการ (Total Quality  Management  in 

service) 

2. ความพึงพอใจในการทํางาน  (Job Satisfaction) 

3. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) 

4. ทฤษฎสีองปจจัยของ เฮอรซเบอรก 

5. การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model) 

6. การวิเคราะห จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT  Analysis) 

7. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

8. กิจกรรม  5 ส 

9. กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ 

 

การบริหารคุณภาพโดยรวมในดานการบริการ  (Total  Quality  Management  in  

services)   Heizer และ render  (2004 : 204) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของคุณภาพดานบริการไว

ดังนี้ 

         1.ความเชื่อถือได (Reliability) จะรวมถึงความคงที่ของคุณลักษณะและ

ความสามารถในการพ่ึงพาอาศัย  หมายความวาธนาคารจําตองบริการลูกคาใหถูกตองตั้งแตครั้ง

แรก และยังหมายรวมถึงวาธนาคารจะตองใหเกียรติในการรักษาคํามั่นสัญญา 

    2.  การตอบสนอง  (Responsiveness)  เก่ียวกับความตั้งใจหรือความพรอมของ

พนักงานธนาคารที่จะจัดบริการลูกคาไดทันทวงท ี

    3.  ขีดความสามารถ (Competence) หมายถึง  ทักษะและความรูที่จําเปนของ

พนักงานที่จะตองใชในการบริการ 

    4.  การเขาถึง (Access) หมายถึงความสามารถในการเขาถึงการบริการและงายตอ

การติดตอ 

    5.  อัธยาศัย (Courtesy) จะรวมถึงความสุภาพ  การเคารพ และความเปนมิตรใน

การติดตอกับบุคคล (การตอนรับ  การโทรศัพท) 



    12 

    6.  การสื่อสาร (Communication) รับฟงขอมูลและความคิดเห็นจากลูกคา  พรอมทั้ง

ยินดีที่จะแสดงความเปนมิตรดวยวาจาที่สุภาพและภาษาที่เขาใจงาย โดยพิจารณาความ

แตกตางของระดับลูกคาแตละประเภท 

    7.  ความนาเชื่อถือ (Credibility) จะรวมถึงความไววางใจ ความเชื่อถือ และความ

ซื่อสัตย 

    8.  ความมั่นคง  (Security) หมายถึงความปลอดภัยจากอันตราย ความเสี่ยงหรือ

ความของใจทั้งหลาย 

    9.  ความเขาใจ (Understanding) หรือ การรูจักลูกคา (Knowing the customer) จะ

รวมถึงการพยายามเขาใจความตองการที่แทจริงของลูกคา 

  10.  ลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได (Tangibles) หมายถึง  ลักษณะ กิริยา ทาทาง

ทั้งหมดในการใหบริการ 

 

ความพึงพอใจในการทํางาน  (Job Satisfaction) 

 

 ความพึงพอใจในการทํางาน (Job  Satisfaction) มีปจัยที่สําคัญตอการทํางาน  เชน  

ปจจัยทางดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  ปจจัยทางดานลักษณะงานปจจัยทางดานการ

บริหารงาน  ปจจัยท างดานการเติบโตทาง ดานสายงาน  ปจจัย ทางดานระบบกา รประเมินผล  

เปนตน ซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางาน  อีกทั้งยังสงผลไปถึงการบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร  นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายและแนวคิดความพึงพอใจในการทํางานซึ่งมีมุมมอง

และความหมายที่คลายกัน  ดังนี ้

 เทพพนม  เมืองแมน  และสวิง  สุวรรณ (2540 : 100)  กลาววา  ความพึงพอใจในงาน  

หมายถึงความรูสึกนึกคิด  หรือเจตคติของบุคคลที่แสดงถึงความพึงพอใจตองาน  ไดแก  

ความคิดที่มีคุณคามีประโยชน  ความรูสึกที่แสดงความพึงพอใจ  มีกําลังใจและการกระทําที่

แสดงออกถึงความตั้งใจทํางาน  ความกระตือรือรน  ควา มมุงมั่นที่จะทํางานใหสําร็จมีคุณภาพ  

และบรรลุวัตถุประสงค 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ  (2541 : 100)  ใหนิยามความหมาย ของความพึงพอใจ

ในงาน หมายถึงทัศนคติทั่วไปของบุคคลที่มีตองาน  งานของคนใดคนหนึ่งเปนสิ่งที่มี

ความหมายมากกวาเปนสิ่งที่ปรากฎใหเห็นเทานั้น  เชน การใหบริการฝาก – ถอนเงิน การ

แนะนําผลิตภัณฑทางการเงินแกลูกคา งานที่ทําจะรวมถึงการมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันกับ

ผูรวมงานและเจานาย  การทําตามกฎเกณฑและนโยบายขององคกร  การทํางานใหมีคุณภาพ

เขาข้ันมาตรฐาน  การมีชีวิตอยูกับสภาพการทํางานซึ่งบอยครั้งมีคุณภา พต่ํากวาที่เราคิด และ

อ่ืนๆ ซึ่งสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาพนักงานจะมีการประเมินวาเขาพอใจหรือไม 
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สุนันท  นิยมในธรรม  และคณะ (2548 : 32-33)  กลาววา ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตองานและมีตอปจจัยตางๆ ในการทํางาน เชน 

สภาพแวดลอมกา รทํางาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความมั่นคงและความกาวหนา  เปนตน 

ความรูสึกที่เกิดข้ึนกับองคกรมีการตอบสนองความตองการของบุคคลทั้ง ดานรางกายและจิตใจ  

ทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

แตเมื่อใดที่ไมไดรับความพึงพอใจ  บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของความเฉ่ือยชา  

ไมสนใจในการปฎิบัติงาน มีการลาออกจากงาน  เปนตน 

 จิราภรณ  จงมั่นคงชีพ ( 2548 : 99)  กลาววา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตองานที่ทํา  ซึ่งเ ปนความรูสึกจากการ

ไดรับการตอบสนองทั้งรางกายและจิตใจจากปจจัยและองคประกอบตางๆ ในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง

กอใหเกิดพฤติกรรมในรูปแบบตางๆในการทํางาน  นอกจากนี้ทางผูศึกษา   อางถึงแนวคิดของ  

Smith  และคณะ (1996 อางถึงใน Spector, 1997:7)  ซึ่งไดกลาวถึงองคประกอ บของความพึง

พอใจในงานไว 5 ดานดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงานหมายถึงความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบอยู

ในปจจุบันโดยเห็นวาเปนงานดี  นาสนใจ  มีคุณคา  ทาทายความสามารถ  และ

ความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดข้ึน 

2. ความพึงพอใจในงานดานรายได  หมายถึง  ความพึงพอใจต อรายไดที่ไดรับเปน

คาตอบแทนจากการทํางานโดยเห็นวาเหมาสม  ยุติธรรม 

3. ความพึงพอใจในงานดานโอกาสกาวหนา  หมายถึง  ความพึงพอใจอั นเกิดจากการ

ไดรับโอกาสที่ดีในการเลื่อนตําแหนงโดยไดรับพิจารณาตามความเหมาะสมและมี

ความยุติธรรม 

4. ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา  หมายถึง ความพึงพอใจตอผูบังคับบัญชา

ที่เปนหัวหนางานโดยตรงโดยเกิดจากการบัญชาการอยางเหมาะสม  มีไวพริบ

ปฏิภาณ  มีการวางแผนและมีความคิดเห็นทันสมัย 

5. ความพึงพอใจในงานดานเพ่ือนรวมงาน  หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศของ

การทํางานรวมกันอยางเปนทีมที่ดี มีเพ่ือนรวมงานที่ใหความชวยเหลือ รับผิดชอบ

และใหคําแนะนําปรึกษาซึ่งกันและกัน 

จากการศึกษาแนวคิดและรายละเอียดตางๆ  สรุปไดวา  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติในดานดีของพนักงานที่ปฏิบัติ  โดยสังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก

จากผลการปฏิบัติงาน  ความเต็มใจทํางาน  ความมุงมั่นในการทํางานใหประสบผลสําเร็จพรอม

ทั้งผลงานที่ออกมามีคุณภาพ  ซึ่งค วามพึงพอใจที่พนักงานจะไดรับอาจ อยูในรูปของงานที่ทา

ทาย  ลักษณะงานที่เหมาะกับศักยภาพแล ะความสามารถของพนักงาน  หรือ ในรูปของ

คาตอบแทนที่เหมาะสม  หรือรวมทั้งยังไดรับคําชมเชยตองานที่ปฏิบัติ 
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การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) 

 

Ilga  Berzkalns,  (2003 :146)  กลาววา  กระบวนกา ร (Process Management) คือ 

ข้ันตอนหรือกิจกรรมที่ตอเนื่องกันเปนชุด  ซึ่งมีการนําขอมูลหรือปจจัยนําเขา (Input)ตางๆ มา

ใชเพ่ือผลิตผลลัพธ (Output) ออกมา  นอกจากนี้กระบวนการยังเปนสิ่งที่มีจุดเริ่มตนและ

จุดสิ้นสุดอีกดวย 

 ระดับของกระบวนการทางธุรกิจควรจะคํานึงถึง 

1. บุคคลที่มีสวนรวม  คือ ผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ 

2. บุคคลที่จําเปนตองนํารายละอียดของกระบวนการทางธุรกิจไปใช 

3. ขอมูลที่จําเปนตอการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจ 

4. เหตุผลในการอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ  เพ่ือกําหนดทิศทางสําหรับการทํางาน 

หรือเพ่ืออธิบายภาพรวมของความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ 

สรุปไดวากระบวนการทํางานมีความสําคัญอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  เปน

กระบวนการที่จะทําใหทราบถึงข้ันตอนตางๆ ของการทํางาน เพ่ือใหกระบวนการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนจําเปนจะตองมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ผูที่มีสวนรวมจะตอง

คํานึงถึงกระบวนการทํางานในแตละข้ันตอนอยางแมนยํา เพ่ือไมใหกระทบตอกระบวนการหลัก

ขององคกร 

 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก    

ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก (Frederick  Herzberg) หรือ เรียกวา

ทฤษฎีการจูงใจและธํารงรักษา (Motivation maintenance theory) หรือ ทฤษฎีการจูงใจ

สุขอนามัย (Motivation – hygiene theory)  ไดแบงปจจัยการจูงใจออกเปน  2  องคประกอบ  

ดังนี้  

1. ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ  (Motivation factor) หมายถึง  ปจจัยที่กระตุนใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน  ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  ทําใหบุคคล

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ปจจัยที่ผลักดันใหเกิดแรงจูงใจ  ไดแก  ความสําเร็จในการ

ทํางาน กา รไดรับการยกยองชมเชย  การยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน  โอกาสในการ

เจริญกาวหนา  เปนตน  ปจจัยดังกลาวทําใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิดในดานดี  ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีความตองการของ Maslow  โดยจัดเปนความตองการข้ันที่ 4 ความตองการการยกยอง

นับถือ  และข้ันที่ 5  ความตองการความสําเร็จ   
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2. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene  Factor)  หมายถึง  ปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิด

ความรูสึกไมพอใจในงานที่ทํา  ไมใชปจจัยที่จูงใจโดยตรงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  

ไดแก  นโยบายและการบริหารงานขององคกร  การบังคับบัญชา  ความสัมพันธระ หวางบุคคล

ในองคกร  อัตราคาจาง  ความมั่นคง  และสภาพการทํางาน  ปจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธ

กับความตองการข้ันที่ 1 ความตองการทางกาย  ข้ันที่ 2 ความตองการความปลอดภัย  และข้ัน

ที่ 3 ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  ซึ่งเปนทฤษฎีความตองการของ Maslow 

 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง    (Five Force Model) 

 สมยศ นาวีการ (2548 : 158-173) กลาววาผูบริหารตองวิเคราะหพลังการแขงขัน

ภายในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเพ่ือระบุโอกาสและอุปสรรคที่บริษัทไดเผชิญอยู ซึ่ง

กรอบขายที่ชวยผูบริหารวิเคราะหนี้ถกูพัฒนาโดยไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) และ

ถูกเรียกวาแบบจําลองพลังหาอยาง แบบจําลองนี้จะมุงที่พลังหาอยางที่กําหนดการแขงขัน

ภายในอุตสาหกรรมดังนี ้

 

ภาพที ่5  การวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย Porter’s Five Forces Model 

 
         

ที่มา : สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ (2548 : 159 

 

 

การเขามาของ

คูแขงขันรายใหม 

อํานาจการตอรอง

ของผูสงมอบ 

การแขงขันทามกลาง

บริษัทท่ีมีอยู 

อํานาจการตอรอง

ของลูกคา 

การคุกคามของ

ผลิตภัณฑทดแทน 
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การเขามาของคูแขงขันรายใหม 

 คูแขงขันรายใหมเปนบริษัทที่ไมไดแขงขันภายในอุตสาหกรรมในขณะนี้ แตมี

ความสามารถที่จะเขามาแขงขันได ทําใหบริษัทตองพยายามขัดขวางคูแขงขันรา ยใหมจากการ

เขามาภายในอุตสาหกรรม  หากคูแขงขันรายใหมเขามามากเทาไร  บริษัทที่มีอยูจะรักษาสวน

แบงทางการตลาดไดยากและทํากําไรไดยากมากข้ึน ดังนั้นการเขามาของคูแขงขันรายใหมจะ

เปนอุปสรรคตอการทํากําไรของบริษัท  ถาการเขามาของคูแขงขันรายใหมมีนอย บริษั ทที่มีอยู

ยอมสามารถแสวงหาประโยชนจากการข้ึนราคา และทํากําไรใหสูงข้ึน 

 การเขามาของคูแขงขันรายใหมจะมีความเขมแข็งมากหรือนอย ข้ึนอยูกับอุปสรรคของ

การเขามา (Entry Barriers) ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทมีตนทุนการเขามาภายในอุตสาหกรรม

ของคูแขงขันรายใหม  การที่ตนทุนของการเขามาในอุตสาหกรรมสูงจะทําใหอุปสรรคของการ

เขามาสูงข้ึน   อุปสรรคของการเขามาที่สูงจะขัดขวางไมใหคูแขงขันรายใหมเขามาภายใน

อุตสาหกรรมถึงแมวาการทํากําไรของอุตสาหกรรมนั้นจะสูง  อุปสรรคของการเขามาที่สําคัญ

สามอยาง ไดแก ความจงรักภักดีตอ ตราสินคา ขอไดเปรียบทางตนทุน และความประหยัดจาก

ขนาด นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคของการเขามาภายในประเทศ คือ การควบคุมของรัฐบาล 

  อํานาจการตอรองของผูสงมอบ 

 พลังอยางที่สองของพอรเตอร คือ อํานาจการตอรองของผูสงมอบ   ผูสงมอบอาจถูก

มองวาเปนอุปสรรคไดหากสามารถข้ึนราคาผลิตภัณฑที่บริษัทตองการซื้อใหสูงข้ึน หรือลด

คุณภาพของผลิตภัณฑที่ขายลงได ดวยเหตุนี้จึงทําใหการทํากําไรของบริษัทลดลง ในทาง

กลับกันหากผูสงมอบออนแอจะทําใหบริษัทมีโอกาสกดดันราคาใหต่ําลง และเรียกรองคุณภาพ

ของผลิตภัณฑใหสูงข้ึนได ความสามารถของผูส งมอบที่เรียกรองตอบริษัทจะข้ึนอยูกับอํานาจ

เทียบเคียงของผูสงมอบตอบริษัท ตามมุมมองของพอรเตอรแลว ผูสงมอบจะมีอํานาจมากที่สุด

เมื่อ 

1.  ผลิตภัณฑที่ขายมีผลิตภัณฑทดแทนนอย  

2. อุตสาหกรรมของบริษัทไมใชอุตสาหกรรมที่สําคัญของผูสงมอบ ทําใหผูสงมอบมี

สิ่งจูงใจนอยที่จะลดราคาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑที่สงมอบใหกับบริษัท 

3. ผลิตภัณฑของผูสงมอบแตกตางกันจนทําใหบริษัทตองจายคาใชจายที่สูงข้ึนจาก

การเปลี่ยนแปลงผูสงมอบ  

4.   หากผูสงมอบตองการเพ่ิมราคา สามารถใชการคุกคามของการรวมธุรกิจไปทาง

หนาภายในอุตสาหกรรมและแขงขันโดยตรงกับบริษัทได 
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5. บริษัทไมอาจใชการคุกคามของการรวมธุรกิจไปทางหลังภายในอุตสาหกรรมเปน

วิถีทางของการลดราคาผลิตภัณฑลงได 

  

อํานาจการตอรองของลูกคา  

 พลังอยางที่สามของพอรเตอร คือ อํานาจการตอรองของลูกคา ลูกคาของบริษัทอาจเปน

ลูกคาที่บริโภคผลิตภัณฑของ บริษัทในที่สุด ในทางกลับกันลูกคาอาจเปนบริษัทที่จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑแกลูกคาคนสุดทายไดเชนเดียวกัน  ตามมุมมองของพอรเตอรลูกคาจะมีอํานาจมาก

ที่สุดภายในสถานการณตอไปนี้ 

1. อุตสาหกรรมประกอบดวยบริษัทเล็ก ๆ จํานวนมาก หรือลูกคามีจํานวนนอย และ

ขนาดใหญ ในสถานการณเชนนี้จะทําใหลูกคาครอบงําบริษัทได 

2. ลูกคาซื้อปริมาณมาก ภายในสถานการณเชนนี้ ลูกคาสามารถใชอํานาจซื้อเพ่ือ

ตอรองการลดราคาลงได 

3. อุตสาหกรรมข้ึนอยูกับลูกคาเปนรอยละที่สูงของคําสั่งซื้อโดยสวนรวม 

4. ลูกคาสามารถสับเปลี่ยนคําสั่งซื้อระหวางบริษัท ณ ตนทุนที่ต่ําได ดวยเหตุนี้บริษัท

ตองแขงขันระหวางกันที่จะลดราคาลง 

5. ลูกคาประหยัดการซื้อ โดยซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทหลายบริษัทในครั้งเดียว 

6. ลูกคาสามารถใชการคุกคามของการรวมธุรกิจไปทางหลังเปนวิถีทางของการกดดัน

ราคาใหต่ําลงได 

 การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน 

 พลังอยางที่สี่ของพอรเตอร คือ การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน ผลิตภัณฑทดแทน

หมายถึง อุตสาหกรรมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยวิถีทางที่คลายคลึงกับการ

ตอบสนองโดยอุตสาหกรรมที่ถูกวิเคราะหอยู โดยทั่วไปการคุ กคามของผลิตภัณฑทดแทนจะ

เขมแข็งเมื่อลูกคาเผชิญกับตนทุนการสับเปลี่ยนที่ต่ํา และเมื่อราคาของผลิตภัณฑทดแทนต่ํากวา

และหรือคุณภาพเทากับหรือสูงกวาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะลดความดึงดูดของ

ผลิตภัณฑทดแทนลง บริษัทจะตองสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (เชน ราคา คุณภาพ การ

บริการ และทําเลที่ตั้ง) 

 การแขงขันระหวางบริษัทภายในอุตสาหกรรม 

 พลังการแขงขันสุดทายของพอรเตอร คือ ระดับของการแขงขันระหวางบริษัทที่มีอยู

ภายในอุตสาหกรรม ถาพลังการแขงขันนี้ออนแอแลว  บริษัทมีโอกาสจะข้ึนราคาและไดกําไร

มากข้ึน แตถาพลัง การแขงขันนี้เขมแข็งแลว การแขงขันทางราคาจะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด 

เหมือนเชนสงครามราคาอาจจะทําใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงได การแขงขันทางราคาจะจํากัด

การทํากําไรดวยการลดกําไรที่ไดจากการแขงขัน  ดังนั้นการแขงขันอยางรุนแรงระหวางบริษัทที่
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มีอยูจะสรางอุปสรรคตอการทํากําไรได ระดับของการแขงขันระหวางบริษัทที่มีอยูภายใน

อุตสาหกรรมจะข้ึนอยูกับปจจัยสามอยางคือ โครงสรางการแขงขัน สภาวะของอุปสงค และ

อุปสรรคของการออกไปจากอุตสาหกรรม 

 

การวิเคราะห จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT  Analysis) 

  

การวิเคราะหจุด แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนเครื่องมือในการวิเคราะห

สถานการณ  เพ่ือชวยกําหนดจุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน  (Weaknesses) จาก

สภาพแวดลอมภายใน  และกําหนดโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats)  จาก

สภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบทีม่ีตอการทํางานขององคกร 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) เปนการ

วิเคราะห ถึงทรัพยากรที่องคก รมีอยูวาเปนอยางไร  ทรัพยากร หมายควา มรวมถึงสินทรัพย  

ความชํานาญ  กระบวนการ  ทักษะ  หรื อความรูที่สามารถควบคุมไดโดยองคกรโดยนํามา

กําหนดเปนจุดแข็งและจุดออนขององคกร  ประกอบดวย 

     1.1  จุดแข็ง  คือ  ทรัพยากรทีส่ามารถสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน  เปน

ความสามารถที่กิจการทําไดดีกวาคูแขงในอุตสาหกรรม 

     1.2  จุดออน  คือ  ทรัพยากรของกิจการที่มีการบริหารจัดการดอยกวาคูแขงและเปน

สิ่งที่องคกรควรดําเนินการแกไข 

     ในกา รประเมินความสําคัญของทรัพยากร วาเปนปจจัยภายในที่มี ผลตอกลยุทธ

หรือไม  สามารถเปรียบเทียบทรัพยากรที่มี กับผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมาของกิจการ   

หรือเปรียบเทียบกับคูแขงของกิจการ หรือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวม  หากทรัพยากร

หนึ่ง เชนสถานะทางการเงินมีความแตกตางมีนัยสําคัญจากผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา  

หรือแตกตางจากคูแขงที่สําคัญหรือตางจากคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรม ทรัพยากรนั้นนับเปนปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจทางกลยุทธของกิจการ 

 2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External  Environment Analysis)  

    การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External  Environment Analysis)  เปนการ

ตรวจสอบ  ประเมิน  และกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ

องคกร  ซึ่งเปนสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ที่มีผลกระทบ

ตอองคกรในระยะยาว  ไดแก สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและกฏหมาย สภาพสังคม 

และสภาพแวดลอมการแขงขัน  โดยนําผลที่ไดมากําหนดเปนโอกาสและอุปสรรคในการแขงขัน   

ประกอบดวย  
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     2.1 โอกาส  เปนสถานการณซึ่ งมีศักยภาพหรือเปนขอไดเปรียบซึ่งชวยใหองคกร

บรรลุเปาหมาย 

     2.2 อุปสรรค  เปนปญหาวิกฤตที่จะทําใหกิจการไมบรรลุเปาหมาย 

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

 

 Philip Kotler (1996,  204-211)  ไดเขียนถึงปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการซื้อของผู บริโภค  

(Major actors inflaming buying behavior) มี 4 ปจจัย  คือ 

 1. ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Cultural  Factor) เปนเครื่องผูกพันบุคคลไวดวย กัน  

บุคคลจะเรียนรูวัฒนธรรม ภายใตกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม  เปนสิ่งที่กําหนดความ

ตองการและพฤติกรรมของบุคคล   วัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุม

ยอยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  และชั้นของสังคม 

 2. ปจจัยทางสังคม (Social Factor)  เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ  ลักษณะทางสังคมประกอบดวย  กลุมอางอิง  ครอบครัว  บทบาท 

และสถานะของผูซื้อ 

 3. ปจจัยทางดานบุคคล (Person  Factor)  การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ  ครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ  

การศึกษา  รูปแบบการดํารงชีวิต  บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล 

 4. ปจจัยทางดานจิตวิ ทยา  (Psychological) การเลือกของบุคคลไดรับ อิทธิพลจาก

กระบวนการทางจิตวิทยา   คือ  การจูงใจ  ความเขาใจ  ความรับรู  ความเชื่อ  ทัศนคติและการ

เรียนรู 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคโดยทั่ว ๆ ไปจะเปนไปตามข้ันตอนตาง ๆ 6 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. สิ่งเรา (Stimulus)  หมายถึง  สิ่งกระตุน (Cue)  หรือ  แรงขับ (Drive) เพ่ือจูงใจหรือ

เรงเราใหบุคคลเกิดความตองการจะกระทําบางสิ่งบางอยาง สิ่งเราอาจเกิดจากสังคม เชน การ

ไดพูดคุยกับเพ่ือนฝูง 

 2.การรับรูปญหา  ในข้ันนี้แสดงวาผูบริโภคยอมรับวาผลิต ภัณฑหรือบริการที่กําลัง

พิจารณาซื้อนั้นอาจจะแกปญหาความขาดแคลนหรือความปราถนาที่ยังไมไดรับก ารตอบสนอง   

เชน มีความจําเปนตองใชบัตรเครดิตที่ใหวงเงินที่สูง  การรับรูปญหา  ผูบริโภคจะพิจาณาเฉพาะ

ปญหาที่มีคุณคาแกการแกไขเทานั้น   สวนปญหาที่ไมมีคุณคาพอก็จะรีรอหรือเลิกไป 
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 3. การคนหาขอมูลภายหลังจากผูบริโภคไดตัดสินใจวา  ความปรารถนาที่ยังไมไดรับ

การตอบสนองมีคุณคาที่จะไดรับการพิจารณาตอไป   การรวบรวมขอมูลอาจจะกระทําโดย

รวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ  บริการหลังการขาย และพิจารณาทางเลือกแตละทาง  เชน  

สอบถามจากคนใกลชิด  รับทราบขอมูลโฆษณาจากสื่อวารสาร  โทรทัศน หรือวิทยุ  เปนตน 

 4. การประเมินทางเลือก  ผูบริโภคจะประเมินทางเลือกเพ่ือเลือกซื้ อหรือใชบริการ จาก

รายการทางเลือกที่นํามาพิจารณา  เกณฑการตัดสินใจเลือกโดยทั่วไป  ก็จะพิจารณาลักษณะ

รูปรางของผลิตภัณฑ  ราคา  แบบ  คุณภาพ  ความปลอดภัย  และการรับประกัน เปนตน 

 5. การตัดสินใจซื้อ  หลังจากไดทางเลือกแลวผูบริโภคก็พรอมที่จะซื้อ  แต ยังมีสิ่งที่ตอง

พิจารณาอีก 3 ประการ  คือ สถานที่ซื้อ  (Place of purchase) เงื่อนไขการซื้อ (Terms)  และ

ความพรอมที่จะจําหนาย (Avaliability)  หากเปนที่พอใจตกลงกันไดการตัดสินใจซื้อก็จะเกิดข้ึน 

 6. พฤติกรรมหลังการซื้อ  ผูบริโภคจะประเมินการซื้ ออีกครั้ง วาผลิตภัณฑที่ซื้อไปนั้น

สามารถแกปญญหาตามที่เขาตองการไดจริงตามคําโฆษณาหรือไม  หากผูบริโภคไดรับความ

พอใจก็จะทําใหเกิดการซื้อซ้ํา   และบอกกลาวตอผูบริโภครายอ่ืน หากไมไดรับความพอใจก็

อาจจะหันไปซื้อผลิตภัณฑย่ีหออ่ืนและจะบอกกลาวไปยังผูบริโภครายอ่ืนๆ ในทางลบ 

 

กิจกรรม 5 ส 

 กิจกรรม 5 ส  หรือ  5S ไดนํามาใชครั้งแรกในประเทศญี่ปุนในป ค .ศ.1985 เปนการ

ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพงานที่ไมยุงยาก  ไมมีความซับซอนใดๆ และไมตองอาศัย ความรู

ใดๆนําไปใชไดในทุกองคกร  มีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ สภาพแวดลอมของการ

ทํางาน ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารแบบการควบคุมที่มองเห็น (Visual Management)  

ประกอบดวย 

 1. สะสาง (Seiri) หมายถึง การแยกใหชัดระหวางของที่ไมจําเปนกับของที่จําเปน และ

ของที่ไมตองการกับของที่ตองการ  สําหรับของที่ไมจําเปนหรือของที่ไมตองการใหขจัดทิ้งได 

(Screen) 

 2. สะดวก (Seition) หมายถึง การจัดของที่ตองการใชใหเปนระเบียบและอยูในที่ที่

เหมาะสมเพ่ือสะดวกในการใชสอย (Select) 

 3. สะอาด (Seiso) หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาด และบํารุงรักษาเอกสาร  

อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช และสถานที่อยูเสมอ (Smooth) 

 4. สุขลักษณะ (Seiketsu) หมายถึง การรักษาสภาพ 3 ส แรกและปรับปรุง ใหดีข้ึน

พรอมทั้งเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานใหถูกสุขลักษณะ (Sanitary) 

 5. สรางนิสัย (Shitsuke) หมายถึง การดําเนินการทั้ง 4 ส ขางตนใหติดเปนนิสัย เปน

การสรางสังคมที่มีวินัย และปฏิบัติตามมาตรฐานอยางเครงครัด (Self Discipline)  
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 กิจกรรมสะสาง สะดวก และสะอาด จะเก่ียวของกับวัตถุดิบและสถานที่  สวนกิจกรรม

สุขลักษณะและสรางนิสัยจะเก่ียวกับคน 

 ประโยชนของ 5 ส แบงออกเปน 3 ดาน  ดังนี ้

 1. ประโยชนตอตนเอง 

     1.1  สภาพแวดลอมและบรรยากาศนาทํางาน 

     1.2  ทํางานอยางมีความสุข  ปลอดภัย  มีขวัญและกําลังใจที่ดี 

     1.3  ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  และสะดวกสบายย่ิงข้ึน 

     1.4  มีนิสัยรักความสะอาด  และมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

     1.5  ไดปรับปรุงงานในสวนที่ตนเองทําอยู 

 2.  ประโยชนตอบริษัท 

     2.1  มีพนักงานที่มีคุณภาพ และมีวินัยในการทํางาน 

     2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

     2.3  มีภาพลักษณที่ดี  และไดรับความเชื่อถือจากลูกคา 

 3.  ประโยชนตอลูกคา 

     3.1  ไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ 

     3.2  ไดรับการบริการที่ดี  ทันเวลา  และมีปริมาณครบถวน 

 

กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ 

.             

สวนประสมทางการตลาด  (Marketing mix : 4 P’s)  เครื่องมือพ้ืนฐานทางการตลาดที่

นํามาประยุกตใชเพ่ือใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายไดประกอบดวย 

         1. ผลิตภัณฑ (Product Strategy)  คือ ผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคารที่จะ

นําเสนอลูกคา  มี แนวทางในการกําหนดตัวผลิตภัณฑบริก ารทางก ารเงินใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย  เชน ลูกคามีฐานะดี แตมีความจําเปนตองไปอยูตางประเทศในระยะเวลาหลายป  

ซึ่งมีความตองการเก็บออมเงินในระยะยาวและมีความคุมครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี  ทาง

ธนาคารก็ควรเสนอผลิตภัณฑทางการเงินประเภทประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยใหแกลูกคา  โดย

ใหลูกคาทําสัญญายินยอมหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร 

2. ราคา (Price Strategy)  คือ  การกําหนดราคา ผลิตภัณฑบริการทางการเงินของ

ธนาคารใหเหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในปจจุบัน เชน  การกําหนดคาเบ้ียประกันบริการ

คุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคลแบบปตอป อยูที่ 500 บาท แตคุมครองกรณีเสียชีวิตและทุพพล

ภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ในทุนประกัน 500,000 บาท และผลิตภัณฑบริการทางการเงินประกัน

ชีวิตประเภทสะสมทรัพยเซฟเวอรพลัสไดเปลี่ยนระยะเวลาการออมจาก 7 ป เปน 6 ป ซึ่งเปน

การยนระยะเวลาภาระผูกพันจํานวนปที่ออม แตคาเบ้ียประกันก็จะสูงข้ึน 



    22 

          3. ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Strategy) เปนวิธีการนําผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินไปสูลูกคาโดยมีชองทางทั้งในเชิงรุกและเชิงตั้งรับ โดยในเชิงรุกสามารถทําไดโดยการ

เดินสํารวจตลาดเพ่ือเจาะกลุมเปาหมาย และในเชิงตั้งรับ คือ การเสนอผลิตภั ณฑบริการทาง

การเงินแกลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารในวันทําการ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  หมายถึง การติดตอสื่อสารเก่ียวกับ

ขอมูลของสินคาหรือบริการ  เพ่ือสรางทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมการซื้อ (Behavior)  

สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion  Mix) เปนเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาด  

ซึ่งแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

    4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการขายโดยไมใชพนักงานขาย แตใชสื่อ 

(Media) ในการขาย  ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อโฆษณากลางแจง สําหรับการ

แจงขาวสารเ ก่ียวกับผลิตภัณฑใหเกิดการรับรูและยํ้าเตือนความจําในสิ่งที่ไดรับทราบไปแลว 

ทั้งนี้เพ่ือใหการโฆษณามีประสิทธิภาพควรคํานึงปจจัยในเรื่องของประชากรศาสตร  ภูมิศา สตร 

และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

    4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการขายโดยที่พนั กงาน

ขายมีการติดตอสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนากับลูกคา ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธอันดี และ

สามารถทราบการตอบสนองลูกคาไดทันที 

    4.3 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) เปน

กิจกรรมที่ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือ และ เขาถึงกลุมลูกค า โดยการใหขอมู ลผานทางโฆษณา

หรือตัวบุคคล 

    4.4 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการขายที่

นอกเหนือจากการ โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย  การใหขาวและประชาสัมพันธ เชน 

การจัดรายการลด แลก แจก แถม การใหคูปอง และการจัดชิงโชค เปนตน 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษากลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของ ธนาคาร

ไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ ซึ่งจากการวิเคราะหสถานการณภายในองคกร ไดแก  การ

วิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model)  การวิเคราะห จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT)   การใชขอมูลเชิงสถิติของแตละ ฝายในธนาคาร เพ่ือ

วิเคราะหปญหา การสัมภาษณผูบริหารในแตละฝายของธนาคาร ตลอดจนการใชแบบสอบถาม

พนักงานในระดับปฏิบัติการเพ่ือใหไดประเด็นสําคัญของปญหา เมื่อรวบรวมขอมูลขางตนแลวจะ

นํามาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของปญหาดวยผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) เพ่ือ

เสนอแนวทางการแกไขตอไป 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

เพ่ือใหไดขอมูลที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย 

 1.1 การเก็บรวบรวม ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเปนคําถาม

แบบปลายปด (Closed-ended Form) และปลายเปด (Opened-ended Form)  โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1  เปนคําถามปลายปดเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก 

เพศ อายุ อายุในการทํางาน สถานภาพ วุฒิการศึกษา และฝายที่สังกัด    

 สวนที่ 2  เปนคําถามปลายปดเก่ียวกับทัศนคติและความคิดเห็น ในการทํา งานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคาร ซึ่งใชสเกลความสําคัญตามมาตราวัดทัศนคติแบบ Likert 

Scale โดยผูตอบใหคะแนนตอระดับความพึงพอใจในดานตาง ๆ วามีความสําคัญมากนอย

เพียงใด โดยกําหนดคะแนนที่ให คือ 

 คะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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 คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอย 

 คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

           

 ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการจัดระดับของคาเฉลี่ย ( X ) เพ่ือนํามาแปลความหมาย

ของขอมูล โดยกําหนดเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการแบงเปน 

5    อันตรภาคชั้น ซึ่งมีวิธีการคํานวณการแจกแจงความถี่ขอมูลดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น    =     (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)       

                               จํานวนของระดับคะแนน  

 แทนคา     อันตรภาคชั้น    =          5 – 1      

                                                5 

                                  =          0.80 

      การแบงระดับชวงของความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการจากคะแนนเฉลี่ย 

สามารถแบงไดดังนี้ 

      ระดับคะแนนเฉลี่ย                    ระดับความพึงพอใจ 

                4.20  < X  ≤  5.00                          มากที่สุด 

       3.40  < X  ≤  4.20                           มาก  

       2.60  < X  ≤  3.40                           ปานกลาง 

       1.80  < X  ≤  2.60                            นอย 

                1.00  ≤ X   ≤ 1.80                            นอยที่สุด 

 สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ ควรจะปรับปรุงและแกไข 

 ผูศึกษาจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหโดยแบงเปน 3 

สวนดังนี้ 

 แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนั กงานระดับปฏิบัติการ

ของธนาคารไทยพัฒ นา  จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ เพ่ือนําเสนอแบบพรรณนา (Descriptive) 

โดยใชคารอยละ (Percentage) 
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 แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนการวัดคาทัศนคติและความพึงพอใจ ในการทํางานของ

พนักงานระดับปฎิบัติการของธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ เพ่ือนําเสนอโดยใช

สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะขอมูลโดยใชคารอยละ (Percentage) 

 แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเพ่ือแสดงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตอการทํางาน 

 จากนั้นจะนํา ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาสรุปผล เพ่ือใชเป นแนวทางในการ

วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธตอไป 

 1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณที่ไดจากการสัมภาษณ ผูบริหารของ

ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ ไดแก การสัมภาษณ   ผูจัดการ ผูชวยผูจัดกา ร  

หัวหนาธนกิจ  หัวหนาธุรกิจ และหัวหนาบริการการเงินบุคคล  

              1.3  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลในระหวาง

วันที่ 1 – 30  เมษายน  พ.ศ. 2550  

2.   ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย 

 รายงานผลงานการ ขายผลิต ภัณฑทางการเงินของธนาคาร ในระหวาง ป พ .ศ.2546-

2549 ไดแก รายงานการขายผลิตภัณฑประกันชีวิตและประกันภัยสวนบุคคล บัตรเครดิต และ

บัตรสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash) 

      

 การวิเคราะหขอมูล 

นอกจากนี้ผูศึกษาจะนําขอมูลที่ไดจากการ สัมภาษณผูบริหารของธนาคาร มา ทําการ

วิเคราะหถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของฝายตางๆ โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดคิด

ทฤษฎีที่เก่ียวของไดแก  การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force 

Model)  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห

สาเหตุดวยผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

 

2.  การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model) 

 จากแนวคิดแบบจําลองพลังหาอยางสามารถนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของธนาคารโดยแบงเปน  5  ดานดังนี้ 

  

 2.1    การเขามาของคูแขงขันรายใหม 

  การเขามาของคูแขงขันรายใหมมีคอนขางสูงโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ มี

ขนาดเล็ก เชน อีซี่บาย  และจีอี มันนี่ เนื่องจากสถาบันการเงิน เหลานี้สามารถ ใหบริการในการ
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อนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนไดอยางรวดเร็วซึ่งมีชองทางการใหบริการสินเชื่อเพ่ือการอุป โภคและ

บริโภคผานหางรานตางๆ อีกทั้งยังไดเปรียบทางดานตนทุนคา จางพนักงาน     นอกจากนี้

รัฐบาลของประเทศดังกลาวยังใหการสนับสนุนอีกดวย 

              2.2  อํานาจการตอรองของลูกคา 

  เนื่องจากธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ มีธนาคารคูแขงขันใน

เขตพ้ืนที่เดียวกันเปนจํานวนมาก ทําใหลูกคาสามารถตอรองเพ่ือหาขอเปรียบเทียบในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินไดมาก  สงผลใหลูกคามีอํานาจการตอรองสูง 

 2.3  การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน 

  ผลิตภัณฑท ดแทนบัตรเครดิต เชน บัตรเดบิตการด เปนบัตรที่สามารถใช

แทนเงินสดไดตามรานคาที่มีเครื่องหมาย วีซา และมาสเตอรการด สามารถดึงเงินจากบัญชีโดย

อัตโนมัติ  โดยลูกคาจายคาบริการรายปเพียง 200 บาทเทานั้นและไมมีดอกเบ้ีย 

 2.4  การแขงขันระหวางธนาคาร 

  การแขงขันระหวางธนาคารในเรื่องการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินอยู

ในระดับสูง เนื่องจาก ธนาคารทุกธนาคารมีการใหบริการแบบครบวงจร รวมถึงการขยายสาขา

ตามหางสรรพสินคา เปดบริการทั้งวันหยุด เสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 

3.  การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

                    จากการศึกษาแนวคิด SWOT Analysis  สามารถวิเคราะหสภาพของธนาคารไทย

พัฒนา  จํากัด (มหาชน) สาขาเอ  ไดดังนี้ 

 3.1  จุดแข็ง (Strength) 

 1.)  เปนธนาคารที่มีชื่อเสียงและเกาแก 

  2.)  มีความพรอมในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 3.)  ผลิตภัณฑบริการทางการเงินมีความหลากหลาย 

         4.)  ธนาคารสามารถรองรับการใหบริการลูกคาไดทั่วประเทศ 

               3.2  จุดออน (Weakness) 

                      1.) ขาดบุคลากรในการ ทําตลาดในเชิงรุก  จึงตอ งอาศัยจากลูกคาที่มาใช

บริการภายในสาขาประจําวัน 

    2.)  ผลิตภัณฑบริการทางการเงินในรูปแบบประกันชีวิตของธนาคารมีเบ้ีย

ประกันคอนขางสูง 
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 3.3  โอกาส (Opportunity) 

         ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับแผนแมบททางการเงินที่เปดกวางให

ธนาคารพาณิชยไทยสามารถ ทําธุรกรรมตางๆ ไดมากข้ึนเพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการ

ปลอยสินเชื่อเพียงอยางเดียว   

  

 3.4  อุปสรรค (Threat) 

        การเขามาของคูแขงขันรายใหมที่เปนธนาคารพาณิชย ประเภทเดียวกันที่เขา

มาเปดสาขาในเขตพ้ืนที่สาขาเอ เปนจํานวนมาก 

          

4.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 จาก การศึกษา ทัศนคติและ ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ระดับ

ปฏิบัติการของธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ   ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากกลุม

ประชากรซึ่งเปนพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทํางานกับธนาคาร  จํานวน  18 คน โดย ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งครอบคลุมเก่ียวกับ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ทัศนคติและ ความพึงพอใจในการทํางา น รวมถึงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถนําเสนอผลการศึกษาออกเปน  3  สวน  ดังนี ้
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน 

 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 

8 

10 

 

    45 

    55 

รวม 18   100 

2.  อายุ 

       ต่ํากวา 25 ป 

       ระหวาง 25 – 30 ป 

       ระหวาง 31 – 35 ป 

       36 ป ข้ึนไป 

 

6 

9 

3 

0 

 

    34 

    50 

    16 

      0 

รวม 18   100 

3.  อายุในการทํางาน 

        ต่ํากวา 1 ป 

        ระหวาง 1 – 5  ป 

        ระหวาง 6 – 10 ป 

        มากกวา 10 ป 

 

2 

11 

4 

1 

 

   12 

   62 

   23 

     6 

รวม 18   100 

4.  สถานภาพ 

        โสด 

        สมรส 

        หมาย / หยาราง 

 

14 

4 

- 

 

   78 

   22 

 

รวม 18   100 

5.  วุฒิการศึกษา 

        ปริญญาตรี 

          ปริญญาโท 

 

16 

2 

 

    89 

    11 

รวม 18   100 
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รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

6.  สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

       บริหารธุรกิจ 

       การบัญชี 

       เศรษฐศาสตร 

       ศึกษาศาสตร 

       รัฐศาสตร 

 

10 

1 

3 

2 

2 

 

    56 

     5  

    17 

    11 

    11 

รวม 18   100 

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบถามสวนมาก เปนเพศหญิง รอยละ  55 

รองลงมาเปนเพศชายรอยละ 45  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุระหวาง 25 – 30 ป รอยละ 

50  รองลงมามีอายุนอยกวา 25 ปรอยละ 34 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนพนักงานที่มีอายุ

ในการทํางานระหวาง 1 ถึง 5  ป รอยละ 62 รองลงมาเปนพนักงานที่มีอายุในการทํางาน

ระหวาง 6 – 10 ป รอยละ 23  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีสถานภาพ โสดแลวรอยละ 78 

รองลงมาสมรสแลวคิดเปนรอยละ 22  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจบการศึกษาระดั บปริญญา

ตรีรอยละ 89 รองลงมาคือปริญญาโทรอยละ 11  ผูตอบแบบสอมถามสวนมากสําเร็จการศึกษา

จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รอยละ 56 รองลงมาคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร รอยละ 17  
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางาน 

 จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน ของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ ของธนาคาร

ไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ  สามารถสรุปผ ลทัศนคติและ ความพึงพอใจ ของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการเก่ียวกับปจจัยอนามัย และปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานมีดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ

เกี่ยวกับปจจัยอนามัยท่ีมีผลตอการทํางาน 

ปจจัยอนามัย 

ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ระดับ

คะแนน

เฉลี่ย

X  

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ดานเงินเดือนและความม่ันคง

ในการทํางาน 

       

     1.1 ความเหมาะสมของเงินเดือน

และคาตอบแทนเม่ือเทียบกับงานที่ทํา  

0.0 27.7 61.2 11.1 0.0 3.16 ปานกลาง 

     1.2 ความยุติธรรมในการปรับ

เงินเดือนประจําป  

11.1 11.1 50.0 22.3 5.5 3.00 ปานกลาง 

     1.3 การขายผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินของธนาคารมีสวนชวยเพ่ิม

คาตอบแทน   

16.7 38.9 44.4 0.0 0.0 3.72 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม      3.30 ปาน

กลาง 

2. ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  

       

     2.1 บรรยากาศของการทํางาน 27.7 55.5 16.7 0.0 0.0 4.10 มาก 

     2.2 การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ระหวางเพ่ือนรวมงาน 

33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 4.16 มาก 

     2.3 การชวยเหลือเก้ือกูลจาก

ผูบังคับบัญชา 

27.7 50.0 22.3 0.0 0.0 4.27 มาก 

     2.4 ความเปนกันเองของ

ผูบังคับบัญชา 

22.3 66.6 11.2 0.0 0.0 4.11 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม      4.20 มาก 
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ตารางที่ 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ปจจัยอนามัยท่ีมีผลตอการทํางาน (ตอ) 

ปจจัยอนามัย 

ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ระดับ

คะแนน

เฉลี่ย

X  

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. ดานนโยบายและการบริหาร        

     3.1 ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

5.5 22.3 55.5 16.7 0.0 3.16 ปานกลาง 

     3.2 ความเหมาะสมของการ

ตั้งเปาหมายการขายผลิตภัณฑบริการ

ทางการเงินของธนาคาร 

5.5 33.3 44.4 16.7 0.0 3.27 ปานกลาง 

     3.3 ความชัดเจนในการมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบ 

5.5 33.3 50.0 11.1 0.0 3.32 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรวม      3.30 ปาน

กลาง 

จากตารางที่  3   แสดงใหเห็นถึงระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับ ความพึงพอใจ ของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ เก่ียวกับปจจัยอนามัยที่มีผลตอควา มพึงพอใจในการทํางาน สรุปได

ดังนี้    

1.  พนักงานระดับปฏิบัติการ มีความพึงพอใจ ในดานเงินเดือนและความมั่นคงในการ

ทํางานระดับปานกลางเก่ียวกับความเหมาะสมของเงินเดือนและคาตอบแทนเมื่อเทียบกับงานที่

ทํา และความยุติธรรมในการปรับเงินเดือนประจําป อีกทั้งมีความพึงพอใจในระ ดับมากเก่ียวกับ

การขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินมีสวนชวยเพ่ิมคาตอบแทน 

          2. พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ

เพ่ือนรวมงานในระดับมาก  

3.  พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหารในระดับปาน

กลาง 

 เมื่อพิจารณาปจจัยอนามัยโดยรวมพบวาพนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจใน

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานในระดับมาก  และมีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง  2 ดานคือ  ดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางานกับดานนโยบายและการ

บริหารของธนาคาร  
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ตารางที่  4 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับ ความพึงพอใจ ของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

เกี่ยวกับปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใน

การทํางาน 

ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ระดับ

คะแนน

เฉลี่ย

X  

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ดานความสําเร็จในงาน        

     1.1 คุณภาพของงานที่รับผิดชอบ  0.0 55.5 33.3 11.1 0.0 3.44 มาก 

     1.2 ความสามารถในการทํางาน

ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

5.5 50.0 38.9 5.5 0.0 3.55 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม      3.50 มาก 

2. ดานการไดรับการยกยองนับ

ถือและการตัดสินใจ  

       

     2.1 เคยไดรับการชมเชยเม่ือ

ทํางานไดดี 

5.5 16.7 33.3 44.4 0.0 2.38 นอย 

     2.2 ไดรับการสนับสนุนให

ตัดสินใจไดทันทีเม่ือจําเปน โดยไม

ตองรอการอนุมัติจากผูบริหารกอน 

0.0 16.7 44.4 38.9 0.0 2.77 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรวม      2.57 นอย 

3. ดานลักษณะของงานที่ทํา        

     3.1 งานที่ทําตรงกับความรูและ

ความถนัด 

0.0 11.1 77.8 11.1 0.0 3.00 ปานกลาง 

     3.2 ลักษณะความชอบของงานที่

ทําอยู 

0.0 33.3 55.5 11.1 0.0 3.22 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรวม      3.11 ปาน

กลาง 

4. ดานความกาวหนาในตําแหนง 

งาน  

       

     4.1 ความรูที่ไดรับเพ่ิมขึ้นจากการ

ปฏิบัติงาน  
22.3 44.4 33.3 0.0 0.0 3.89 มาก 

     4.2 ความยุติธรรมในการเล่ือน

ตําแหนง 
5.5 22.3 33.3 38.9 0.0 2.88 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรวม       3.39 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ ของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการเก่ียวกับปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สรุปไดดังนี้ 

1. พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญมีความพึงพอใจดานความสําเร็จของงานในระดับ

มาก 

2. พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญมีความพึงพอใจดานลักษณะของานที่ ทําในระดับ

ปานกลาง 

3.  พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับนอย ในดานการไดรับ

การยกยองนับถือและการตัดสินใจทันที่เมื่อจําเปน 

เมื่อพิจาณาปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมพบวา พนักงานระดับ

ปฏิบัติการมีความพึงพอใจดานความสําเร็จในงานในระดับมาก และมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง 2 ดานคือ ดานลักษณะของงานที่ทํากับดานความกาวหนาในตําแหนงงาน อีกทั้งมีความ

พึงพอใจในระดับนอยในดานการไดรับการยกยองนับถือและการตัดสินใจ  

 

5. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารของธนาคาร 

           5.1 การสมัภาษณผูจัดการสาขา  

 จากการสอบถามผูจัดการ สาขาเก่ียวกับ ความคิดเห็นตอระบบการทํางาน ของ

ธนาคาร  พบวา ระบบการทํางานในปจจุบันแตกตางจากในอดีต เนื่องจากในอดีตงานธนาคาร

จะแบงหนาที่กันทํางานอยางเห็นไดชัด เชน ฝายสินเชื่อ ฝายตางประเทศ ฝายบริการการเงิน

บุคคล  ฝายตลาดเงินฝาก และฝายบริการลูกคาสัมพันธ ซึ่งมีจํานวนพนักงานระดับปฏิบัติการ

ประมาณ 30 คน แตปจจุบัน มีเพียง 3 ฝายงาน คือ ฝายธนกิจ  ฝายธุรกิจ  และฝายบริการ

การเงินบุคคล ซึ่งเปนการลดจํานวนพนักงานและยอโครงสรางการบริหารลงเพ่ือความคลองตัว

และไดกระจายพนักงานบางสวนไปใหบริการอยูตามหางสร รพสินคาซึ่งสามารถเปดทําการใน

วันหยุดได และปญหาที่สําคัญคือพนักงานใหมห รือพนักงานที่มีประสบการณนอยยัง มีความรู

เก่ียวกับระบบงานธนาคาร ไมเพียงพอเนื่องจากขา ดการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอทั้งความรู

เก่ียวกับระเบียบวิธีปฏิบั ติและเรื่องผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคารที่มีจํานวนมาก 

และผูบริหารของธนาคารก็ใหความดูแลไดไมทั่วถึง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานในอดีตพบวา

พนักงานที่จะมาใหบริการลูกคาตามเคาเตอร จะตองไดรับการทํางานและฝกอบรมควบคู กันไป

โดยเริ่มจากงานธุรการ สารบรรณ ผ ลิตภัณฑบริการทางการเงิน ทักษะการใหบริการ  และ

ระเบียบวิธีปฏิบัติของสาขา ซึ่งใชระยะเวลาอยางนอย 2  ป ถึงจะสามารถขอสอบเปนผูมี อํานาจ

อนุมัติของธนาคารได และธนาคารจะมีลูกคาสวนใหญเปนผูมีการศึกษาดีหรือมีฐานะทางการเงิน



 34 

ที่ดีซึ่งลูกคากลุมนี้ มักจะมีการคาด หวังเก่ียวกับการใหบริการ ที่ถูกตองแมนยํา หากเกิด

ขอผิดพลาดก็จะแสดงอาการไมพอใจได   

 จากกการสัมภาษณในประเด็นเก่ียวกับแนวโนมธุรกิจการขายผลิตภัณฑบริการ

ทางการเงินของธนาคาร  พบวา มีแนวโนมที่แขงขันกันสูงเพราะผลิตภัณฑบริการทางการเงินมี

ลักษณะคลายกัน โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนคูแขงที่สําคัญ  

 เมื่อสัมภาษณเก่ียวกับจํานวนบุคคลากรของธนาคาร พบวา ปจจุบันยังมีจํานวน

ไมเพียงพอโดยเฉพาะตําแหนงงานทางดานการบริการการเงินบุคคลซึ่งมีหัวหนาฝายดําเนินการ

แตเพียงผูเดียว โดยขาดบุคลากรมาชวยงาน  บางครั้งตองนําพนักงานดานธุรกิจบางสวนใหเขา

มาชวยงาน แตก็ทํางานไมไดเต็มที่เพราะพนักงานแตละคนตองมีงานประจําที่ตองรับผิดชอบ 

 จากการสัมภาษณเก่ียวกับปญหายอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน  ไดแก 

ประกันชีวิต  บัตรเครดิต แล ะบัตรสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy cash)  ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนด มีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 5.1.1 ฝายธุรกิจควรมีการวางแผน กําหนดตารางเขาพบ และนัดหมายลูกคา

เปนกลุม  สําหรับลูกคาตามบริษัทหรือหางรานควรติดตอการเสนอ บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อ

หมุนเวียน (Speedy cash) 

 5.1.2 ผูบริหารสาขาควร ชักชวนลูกคาทุกรายที่มียอดเงินในบัญชี เพ่ือเสนอ

ผลิตภัณฑประเภทประกันชีวิต โดยเปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง และจุดเดนของ

ผลิตภัณฑบริการทางการเงิน 

 5.1.3 ฝายธุรกิจควร นําเสนอบริการแกลูกคารายใหม  และนําเสนอลูกคาราย

เกาอยางตอเนื่อง โดยการรายงานสถานการณปจจุบันใหลูกคาทราบเสมอ 
          
            5.2 การสัมภาษณผูชวยผูจัดการสาขา 

 จากการสัมภาษณผูชวยผูจัดการสาขา พบวา ระบบการทํางานยังมีจุดบกพรอง

ในเรื่องพนักงานยังขาดทักษะการนําเสนอเก่ียวกับผลิตภัณฑ ทางการเงิน แกลูกคา และยังขาด

การแรงจูงใจในการขาย เพราะพนักงานยังมีความเขาใจ วางานธนาคารคือ  การใหบริการฝาก 

ถอน โอนเงิน และงานที่ไดรับมอบหมายระหวางวัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑบริการทางการเงิน

ประเภทประกันชีวิตพนักงานยังมีทัศนคติที่ตอตาน ดังนั้นควรแกไขโดยการสรางแรงจูงใจ คือ

การใหรางวัลแกพนักงานที่เสนอขายได 

 สําหรับแนวโนมธุรกิจการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคารนั้น 

พบวา มีแนวโนมที่จะเกิดการแขงขันกันสูงเพราะทุกธนาคารมีเหมือนกันหมด อยูที่วาธนาคาร

สามารถเจาะกลุมเปามายไดมากกวากัน สําหรับ ธนาคารไทยพั ฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ

นั้นมีแนวโนมวาจะถูกกําหนดเปาหมายจากสํานักงานใหญเพ่ิมข้ึนทุกป 
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 สําหรับจํานวนบุคลากรสาขานั้น พบวา มีจํานวนไมเพียงพอสําหรับการเดิน

สํารวจตลาดเพ่ื อเจาะกลุมลูกคาบัตรเครดิต และ บัตรสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy cash) ตาม

บริษัท และหางรานตาง ๆ  

 สําหรับยอดขาย ผลิตภั ณฑบริการทางการเงินที่ยังไมบรรุเปาหมาย ไดแก 

ประกันชีวิต  บัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy  Cash) มีความคิดเห็นจําแนกได

ดังตอไปนี้  

 5.2.1  ฝายธุรกิจควรวางแผนในการกําหนดลูกคาเปาหมายในการนําเสนอ

ผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคาร 

 5.2.2  หัวหนาฝายธุรกิจควรฝายสรางแรงจูงใจในการขาย และการใหบริการ

ของพนักงาน 

 5.2.3  ฝายธนกิจควรจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธผลิตภัณฑบริการทาง

การเงิน รวมทั้งใบสมัครใหเพียงพอ 

 5.2.4  ฝายบริการการเงินบุคคลรวบรวมรายชื่อลูกคาที่จายเงินเดือนผาน

ธนาคารเพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินตามศักยภาพของลูกคา 

              5.3  การสัมภาษณหัวหนาฝายธนกิจ 

  จากการสัมภาษณ หัวหนาฝายธนกิจ พบวา   ระบบการทํางานในสวน ที่

รับผิดชอบสวนมาก งานใหบริการรับลูกคา   บริการฝาก ถอน และ โอนเงิน เปนสวนใหญ 

รองลงมาคือ งานขายผลิตภัณฑบ ริการทางการเงิน  สําหรับการขายผลิตภัณฑบริการทา ง

การเงินของธนาคาร นั้นเปนไปคอยขางยากเนื่องจากมีจํานวนลูกคาเขาแถวใชบริการจํานวน

มากทําใหมีโอกาสที่จะนําเสนอไดนอย แตการพิจารณาผลงานและคาตอบแทนประจําปของ

พนักงานมักจะมุงไปที่งานขายเปนสวนใหญ ดังนั้นพนักงานฝายธนกิจควรจะใชเวลาหลังบริการ

ลูกคาคือ 15.30 น.เพ่ือโทรศัพทเสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินแกลูกคาของธนาคาร 

           สําหรับแนวโนมการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคาร  พบวา  มี

แนวโนมการแขงขันที่สูงข้ึนทุกป โดยเฉพาะการขายประกันชีวิตผานชองทางธนาคารจะมี ความ

ไดเปรียบของธนาคารขนาดใหญ ซึ่งเปนคูแขงสําคัญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 

และธนาคารกสิกรไทย สําหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อหมุนเวียนนั้น ธนาคารฮองกงและเซี้ยงไฮ 

ยังเปนคูแขงขันที่เจาะกลุมลูกคาไดดีกวา 

  สําหรับยอดขายผลิตภัณฑบริการทาง การเงินที่ยังไมบรรลุเปาหมายนั้น 

ธนาคารควรมีการกําหนดสิ่งจูงใจในการทํางานของพนักงาน เชน กรณีธนาคารไดรับเงินรางวัล  

ควรจัดสรรใหมีการแจกรางวัลใหกับพนักงานที่เสนอขายบริการ ผลิตภัณฑ ได เพราะถือวาเปน

เงินไดพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา 
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             5.4 การสัมภาษณหัวหนาผายธุรกิจ 

 จากการสัมภาษณหัวหนาฝายธุรกิจ ถึงระบบการทํางานของธนาคาร โดยรวม

และสวนงานดานธุรกิจ พบวา ปจจุบันธนาคารคาดหวังใหพนักงานธุรกิจตองรอบรูงานทุกดาน 

ไมวาจะ เปนงานบริการลูกคา ปดบัญชี  เสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน หรือเรียกวา 

Sales and Services ซึ่งไมเหมือนกับโครงสรางของธนาคารในอดีตที่มีการแบงหนาที่กันอยาง

ชัดเจน และเนื่องจากพนักงานธุรกิจมีหนาที่ที่หลากหลายซึ่งบางครั้งการเรียนรูงานยังไม

ครอบคลุมทุกดาน ควรแกไขโดยใหพนักงานธุรกิจที่มีความรูในแตละดานให ชวยถายทอด

ความรูแกเพ่ือนพนักงาน ดวยกันและบางครั้งควร มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ใหเกิดความรู

และความเขาใจเพ่ือใหพนักงานสามารถตอบคําถามลูกคาไดอยางถูกตอง 

 สําหรับแนมโนมการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคาร พบวา 

ธนาคารจะเนนเงินออมรูปแบบประกันชีวิตเปนหลักเนื่องจากธนา คารอยูในฐานะตัวแทนของ

บริษัทนิวยอรคไลน ประกันชีวิต ในการขายประกันชีวิตผานชองทางธนาคาร ซึ่งรายไดสวนนี้

ธนาคารจะไดรับผลตอบแทนมากกวาผลิตภัณฑบริการทางการเงินชนิดอ่ืน 

 สําหรับปญหายอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินบางชนิดที่ยังไมบรรลุ

เปาหมายตามที่สํานักงาน ใหญกําหนดนั้น หัวหนาฝายธุรกิจ มีความเห็นวา เปาหมายที่

สํานักงานใหญกําหนดนั้นสูงเกินไป เพราะเขตพ้ืนที่ในซอยทองหลอมีธนาคารคูแขงจํานวนมาก 

การที่ยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ธนาคารควรจะใหพนักงาน

ฝายธุรกิจไดผลัดเปลี่ยนกันในการออกสํารวจตลาดเพ่ือเจาะกลุมลูกคาเปาหมาย ตามบริษัทและ

หางรานตางๆ 

             5.5  สัมภาษณหัวหนาฝายบริการการเงินบุคคล 

 สําหรับการสัมภาษณหัวหนาฝายบริการการเงินบุคคลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มี

ตอธนาคารในภาพรวม และสวนงานที่รับผิดชอบ   พบวามีสิ่งที่คว รปรับปรุงแกไขคื อ จํานวน

พนักงานไมเพียงพอตอปริมาณงาน  เนื่องจากขาดบุคลากร ชวยงานซึ่งเปนตําแหนง เฉพาะกิจ  

และข้ึนตรงกับผูจัดการซึ่งผูจัดการจะมอบหมายหนาที่ใหรับผิดชอบคือการดูแลลูกคารายสําคัญ

ของธนาคารเทานั้น 

 สําหรับแนวโนมการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินของ ธนาคาร พบวา 

ธนาคารจะกําหนดเปาหมายการข ายเพ่ิมสูงข้ึนทุกป โดยเฉพาะธนาคารที่ทําผลงานไดดี ก็จะ

ไดรับเปาหมายเพ่ิมข้ึนในปตอไป 

                  สําหรับยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน ที่ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่

สํานักงานใหญกําหนด  หัวหนาฝายบริการการเงินบุคคลมีความเห็นวา ควรจัดการประชุม เพ่ือ

กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และจัดทีมงานเพ่ือหาลูกคากลุมเปาหมาย พรอมทั้งมอบ

เปาหมายแกพนักงานทุกคน 
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6. การวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชผังกางปลา (Cause and Effect Diagram)  

 

ภาพที่ 6  แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชผังกางปลา 

 

 

 

 ขาดทักษะในการปดการขาย 

 

บุคลากรไมเพียงพอ           พนักงานธนกิจขาดทักษะความชํานาญ 

สําหรับการสํารวจตลาดกลุม                       พนักงานขาดการฝกอบรม                        

เปาหมาย      เก่ียวกับความรูดานผลิตภัณฑบริการทางการเงิน          

 

 

ขาดแรงจูงใจในการทํายอดขาย                                         ขาดการวางแผนที่ดี 

 พนักงานมีทัศนคติที่ตอตานงานขาย 

        พนักงานธุรกิจขาดความกระตือรือรน                   ผลตอบแทนนอย   ผูบริหารไมมีการติดตามประเมินผลงาน 

                                   การขายแตละผลิตภัณฑบริการทางการเงิน 

             การจายผลตอบ      

    ลาชา 

 

จํานวนบุคลากร การฝกอบรม 

แรงจูงใจในการทํา

ยอดขาย 

การดําเนินงาน 

ยอดขายผลิตภัณฑ 

บริการทางการเงิน 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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จากภาพที่ 6  แสดงใหเห็นถึงสาเหตุของปญหาโดยใชการวิเคราะหดวยผังกางปลา  ซึ่ง

สามารถแบงปญหาออกเปน  4  ดานดังนี้ 

           6.1   ปญหาดานจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน 

            บุคลากรของธนาคารไทยพั ฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ  ไมเพียงพอสําหรับ

การสํารวจตลาดกลุมลูกคาเปาหมาย  โดยเฉพาะฝายบริการการเงินบุคคล ยังขาดผูชวยงาน ใน

ดานการบริการกองทุน พันธบัตร หุนกู  ตราสารทุน ตราสารหนี้ และดูแลลูกค ารายใหญของ

สาขา รวมถึงงานดานการตลาดสัมพันธ สงผลให ธนาคาร เสียโอกาสในการเจาะกลุมลูกคา

ภายนอก เชน กลุมลูกคาตามบริษัท และหางรานตางๆ ที่ไดเปดบัญชีเงินเดือนผานธนาคาร ใน

การนําเสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคาร 

           6.2   ปญหาดานพนักงานขาดการฝกอบรม 

                1) พนักงานระดับปฏิบัติการยังขาดความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑบริการทางการเงินซึ่ง

มีความหลากหลายทําใหการเรียนรูไมทั่วถึง และพนักงานขาดการอบรมเก่ียวกับทักษะการขาย

และบริการ (Sales & Service) ซึ่งในปจจุบันธนาคารมีปญหาเรื่องจํานวนบุคลากรที่นอยเกินไป

ไมเพียงพอ กับจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ เปน จํานวนมาก   โดยเฉพาะลูกคารายใหญที่มี

ผลประโยชนตอการบริหารงานของธนาคาร  ทําใหบางครั้งพนักงานตองขาดการฝกอบรมตาม

ตารางที่สํานักงานใหญกําหนด  

                2) พนักงานระดับปฏิบัติการขาดทักษะในการปดการ ขาย เนื่องจากยังขาดความ

ชํานาญและไมกลาที่จะตอรองเพราะเกรงใจลูกคา 

           6.3   ปญหาดานพนักงานขาดแรงจูงใจในการทํายอดขาย 

                  พนักงานระดับปฏิบัติการขาดแรงจูงใจในการทํายอดขายเนื่องจากตองรับผิดชอบ

งานประจําหนาที่ของตนเองและงานบริการลูกคา และความลาชา ของการจายผลตอบแทน  ซึ่ง

จะไดรับตอนกลางปและสิ้นปเทานั้น  และผลตอบแทนที่จะใหกับ พนักงาน ยังมีนอยเกินไป   ซึ่ง

บางครั้งพนักงานมีทัศนคติที่กอใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางพนักงานธนาคาร กับพนักงานที่

ทํางานใน สํานักงานใหญเก่ียวกับความยุติธรรม ในภาระหนาที่   ซึ่งพบวา พนักงาน ประจํา

สํานักงานใหญไมตองทํายอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน จึงมีเวลาพักกลางวันไดเต็มเวลา

อยางนอย 1 ชั่วโมง ซึ่งตางกับพนักงานข องธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ ที่มี

เวลาพักกลางวันไมเกิน 45 นาที นอกจากนี้เพ่ือสํารวจ ความพึงพอใจสําหรับคําช มเชยที่ไดรับ

จากผูบังคับบัญชาเมื่อทํางานไดดีและความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนงของพนักงานธนาคาร

ไทยพั ฒนา  อยูในระดับปานกลาง  สงผลใหพนักงานเกิด ทัศนคติ ตอตานและขาดความ

กระตือรือรนในการทํางาน  
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           6.4   ปญหาดานขาดการวางแผนงาน 

            ปจจุบันธนาคาร ไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน )  สาขาเอ  ยังขาดการวางแผน

ดานทีมงาน เนื่องจาก ขาดการถายทอดความรูและ ไมมีการสับเปลี่ยนงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ  และยังขาดการติดตามการประเมินผลงานของการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน

ทางจดหมายอิเล็คทรอนิ คสอยางสม่ําเสมอ ทําให ธนาคาร ขาดการวางแผน ในการกําหนด

เปาหมายในแตละไตรมาส   

 

7.  แนวทางการแกไขปญหา 

  

จากการ วิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถาม   การสัมภาษณผูจัดการ การสัมภาษณ

หัวหนาฝายตางๆ รวมถึงการวิเคราะหดวยผังกางปลาการวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยการจําลอง

พลังหาอยาง   และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  สามารถกําหนดกลยุทธ

เพ่ือเปนแนวทางแกไขปรับปรุงการดําเนินงานและการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินของธนาคาร ดังนี้ 

   

กลยุทธที่ 1  กลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรในดานการบริการ (Total Quality 

Management: TQM In Services ) เปนกลยุทธดานปฏิบัติการโดยการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานเพ่ือใหมีลักษณะที่ดีในดานการบริการ ความรู และทักษะการทําง านของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา  และ ทําใหเกิดการปรับปรุงและ จัดทําเปน

มาตรฐานในการทํางาน ซึ่งจะทําใหการทํางานมีการพัฒนาอยางไมสิ้นสุด  

  ขอด ี

1.  ชวยใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2.  ชวยใหพนักงานมีความคิดที่จะพัฒนาทักษะและความรูมากข้ึน 

4.  ชวยเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในอนาคต 

 ขอเสีย 

1.  ตองใชระยะเวลา ความพยายาม และความตั้งใจจริงของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะ

ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร  

2.  ความพรอมของพนักงานระดับปฏิบัติการและผูบริหารของธนาคาร 
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กลยุทธที่ 2 กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของเฮอส

เบอรก ไดแก  

 1.  ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เชน มอบหมายงานสําคัญใหรับผิดชอบที่

สูงข้ึนเพ่ือทําใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจ และการเสนอเลื่อนตําแหนงหนาที่ การใหรางวัล เปนตน 

 2.  ปจจัยสุขอนามัย  เชน   นโยบายการบริหาร  สภาพการทํางาน  ความยุติธรรมใน

คาตอบแทน การไดรับคํายกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา แมปจจัยสุขอนามัยจะไมไดเปน

ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง แตหากธนาคาร

ไมใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว อาจสงผลใหการดําเนินงานของธนาคารไมบรรลุเปาหมาย

ได 

ขอด ี

1. ชวยกระตุนการทํางานของพนักงานใหทํางานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอ

การดําเนินงานของธนาคารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ลดปญหาการขาดความรวมมือของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เกิดจากความไมพอใจ

ในการทํางาน  

 ขอเสีย 

1.  ธนาคารไมสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานทุกคนได เนื่องจากไม

ทราบความตองการของพนักงานที่แทจริง 

2.  ทําใหพนักงานทํางานโดยหวังผลตอบแทนจากการทํางานอยูเสมอ 

 

จากกลยุท ธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร  และกลยุ ทธการสรางแรงจูงใจในการ

ทํางานสามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาโดยแยกพิจารณาแตละประเด็นปญหาไดดังนี้ 

1. แนวทางแกไขปญ หาดานจํานวนบุคลากร ไมเพียงพอ กับปริมาณ งาน  ไดแก 

ปญหาอัตรากําลังคน ในฝายบริการการเงินบุคคลซึ่งหัวหนาฝายขาดผูชวยงาน ทําใหบางครั้ง

ตองใหพนักงานธุรกิจมาชวยในการดูแลงานทางดานกองทุน พันธบัตร  และหุนกู ซึ่งมีลูกคาราย

ใหญเปนจํานวนมาก เนื่องจากฝายธุรกิจมีอัตรากําลังพนักงานที่จํากัด สงผลทําใหขาดพนักงาน

ในสวนงานที่รับผิดชอบหรือตองรับภาระงานเพ่ิม อาจสงผลใหเกิดการทํางานไมทันกําหนดและ

ลาชาได ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้  

  1.1  ผูบริหารควรวางแผนเก่ียวกับการเพ่ิมอัตรากําลังพนักงาน เพ่ือใหสามารถ

รองรับกับปริ มาณงาน  และดําเนินงานสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในฝายงาน เพ่ือให

สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยูในปจจุบัน 
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  1.2  ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ จํานวนพนักงาน ที่มีอยู

ในธนาคาร  เพ่ือไมใหปริมาณงานมากจนทําใหพนักงานระดับ ปฏิบัติการขาดขวัญและกําลั งใจ

ในการทํางาน 

 ขอดีในการแกไขปญหานี้ คือ มีจํานวนพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน โดยสามารถหาบุคลากรเพ่ิมเขามาชวย ในการรักษาฐานลูกคารายใหญ  รวมถึงการ

สํารวจตลาดเพ่ือเสนอผลิตภัณฑบริการทางการเงินแกลูกคารายใหม และทําใหปริมาณงานคาง

มีลดลง 

 ขอจํากัดในการแกไขปญหานี้ คือ  การดําเนินการสรรหาบุคลากรมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานที่ลาชา 

  

2. แนวทางแกไขปญหา ดานพนักงานขาด การฝกอบรม   ควรจัดใหมีการสัม มนา

หรือฝกอบรมใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการ  ทั้งในดานความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงานของธนาคาร และความรูดานผลิตภัณฑบริการทางการเงินรวมถึงการอบรม ทักษะใน

การนําเสนอและการปดการขาย โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

 2.1  การฝกอบรมทั้งภายในและภาย นอกองคการ (Internal and External 

Training) การฝกอบรมไมวาจะเปนภายในหรือภานนอกองคการ เปนการเพ่ิมพูนความรูควา ม

เขาใจใหกับพนักงาน  การจัดฝกอบรมภายในถือเปนการอบรมในเชิงลึก เนื่องจากการจัดอบรม

สวนใหญเปนการอบรมเฉพาะดานใหกับพนักงาน เพ่ือใหเกิดความรู  ความชําน าญ และความ

เชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง  สวนการฝกอบรมภายนอกเปนการเปดมุมมองในภาพกวางทําให

พนักงานไดรับฟงควา มเห็น  ประสบการณ และความรูความเขาใจจากบุคลภายน อก เชน 

วิทยากรจากบริษัทบอสตัน ไลฟประกันชีวิต และการออกดูงา น ณ สาขาที่ไดรับรางวัลดีเดน 

ทางดานการใหบริการและการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินโดยไดรับความเห็นชอบจาก

ผูจัดการ 

 2.2  การฝกอบรมโดยใหลงมือปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) โดยการ

เปลี่ยนหรือหมุนเวียนงาน (Job rotation) ใหเกิดการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการใหบริการตอบ

ปญหาลูกคาได  นอกจากการหมุนเวียนงานแลวยังควรจัดใหมีการสอนงาน (Coaching) โดยจัด

ใหมีผูเชี่ยวชาญในแตละดานเพ่ือถายทอดความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน

ใหพนักงานในธนาคาร  หรือการถายทอดจากผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชา หรือการ

ถายทอดระหวางผูรวมงานดวยกันโดยเฉพาะความรูในดานผลิตภัณฑบริการทางการเงินที่แตละ

คนมีความถนัด ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีก ทั้งยังทําใหพนักงานไดมีการ

เรียนรูในการปฏิบัติงาน สามารถทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และบรรลุศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ 
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ขอดีในการแกปญหานี้คือ 

1)  พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรูความสามารถในการทํางาน สามารถใหคําแนะนํา 

หรือตอบปญหาใหกับลูกคา  อีกทั้งยังสงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2)  พนักงานระดับปฏิบัติการเกิดความสนใจที่จะศึกษาขอมูลระเบียบการปฏิบัติงานและ

ผลิตภัณฑบริการทางการเงิน  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของธนาคาร 

3)  ลูกคาเกิดความเชื่อถืออีกทั้งสงผลใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑบริการทางการเงินของ

ธนาคาร 

ขอจํากัดในการแกปญหานี้ คือ งบประมาณที่จะนํามาใชการสนับสนุนในการจัด

ฝกอบรมพนักงานมีอยางจํากัด และชวงเวลาในการออกดูงานนอกสาขาคอนขางทําไดยาก 

 

3. ดานแรงจูงใจใน ทํายอดขาย   พนักงานระดับปฏิบัติการ ขาดแรงจูงใจในการทํา

ยอดขาย  ซึ่งเปนปญหาที่มีความสําคัญมากที่สุดเพราะพนักงานขาดความกระตือรื อรนและเกิด

ทัศนคติที่ตอตาน รวมถึงนโยบายการจายผลตอบแทน  ก็ไดรับในจํานวนที่นอยและ จะไดรับ

ตอนกลางปและสิ้นปเทานั้น  สงผลใหพนักงานไมเต็มใจในการปฏิบัติงาน ผูศึกษามขีอเสนอแนะ

วาธนาคารไทยพัฒ นา  จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ   ควรมีการบริหารจัดการคาตอบแทน เพ่ือ

กอใหเกิดการกระตุนและแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งถือเปนปจจัย อนามัย หรือปจจัยบํารุงรักษา 

และการปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจของพนักงาน ตามทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg 

    แนวทางในการบริหารคาตอบแทน 

    3.1 สิ่งที่เปนตัวเงิน  ไดแก 

 3.1.1 ผูบริหารควรใหการสนับสนุนงบประมาณเรื่องคาตอบแทน โบนัส หรือ

สวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงาน โดยใชเงินรางวัลที่สาขาไดรับจากสํานักงานใหญ ทุกสิ้นป เพ่ือ

เปนรางวัลใหแกพนักงานที่เสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินได เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 

 3.1.2 ควรมีการทบทวนระเบียบเก่ียวกับอัตราเงินเดือน คา ตอบแทน โบนัส ที่

พนักงานพึงไดรับโดยคํานึงถึงอัตราคาครองชีพในปจจุบัน 

    3.2 สิ่งที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก  

3.2.1 การใหพ นักงานมีสวนรวม กา รจัดประชุม อยางตอเนื่อง เพ่ือทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธ ระหวางกลุม ผูปฏิบัติงานดวยกัน   ทําใหทราบ ถึงปญหาและ อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานและสามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ยังเปนการระดมความ

คิดเห็นภายในกลุม และสามารถชวยปองกันความขัดแยงกันเองภายในกลุม  
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3.2.2  การสรางบรรยากาศในการทํางานเพ่ือเปนการจูงใจในการทํางาน เชน 

คําชมเชยที่ไดรับจากผูบังคับบัญชาเมื่อทํางานไดดี  

     ขอดีในการแกปญหานี้ คือ  

      1.  พนักงานมีขวัญและกําลงัใจในการทํางาน 

      2.  เปนแรงกระตุนใหพนักงานทํายอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินใหบรรลุ

เปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนดได 

      3.  ชวยเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

      ขอจํากัดในการแกปญหานี้คือ  อาจไมไดรับความรวมมือจากพนักงานอยางเต็มที่

เนื่องจากพนักงานยังมีทัศนคติที่ตอตานงานขาย โดยเฉพาะพนั กงานที่คุนเคยกับระบบการ

ทํางานธนาคารแบบเดิม ควรคอยๆ ปรับและมีการกําหนดแรงจูงใจในการทํายอดขายผลิตภัณฑ

บริการทางการเงิน  เพ่ือสรางแรงกระตุนในการรับรูความเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน

ของธนาคารในรูปแบบใหม 

 

 4. ดานการดําเนินงาน  สาเหตุมาจากขาดการวางแผนทีมงาน ในการดําเนินงานกับ

เปาหมายของผลิตภัณฑบริการทางการเงินของผูบริหารสาขา และขาดการถายทอดความรูและ

สับเปลี่ยนงานของพนักงานระดับปฏิบั ติการ รวมทั้ง ขาดการติดตามการประเมินผลงานของ

ผลิตภัณฑบริการทางการเงินทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสอยางสม่ําเสมอ ผูศึกษามีขอเสนอแนะ

ในการวางแผนดังนี้  

    4.1 ควรมีการกําหนดลูกคาเปาหมายในการนําเสนอผลิตภัณฑบริการทางการเงิน

ของธนาคาร 

    4.2  มีการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน ของสาขา  เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหาร 

    4.3  จัดประชุมสื่อความภายในสาขาทุกเดือน  โดยใหพนักงานที่มีความรูในแตละ

ดานถายทอดความรูใหกับเพ่ือนพนักงานเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกัน 

    4.4  มีการจัดประชุมแบบพบปะในชวงเวลา 8.10 น. ถึง 8.25 น. ทุกวันอังคาร และ

วันพฤหัสบดี เพ่ือชี้แจงขาวสารตางๆ และปญหาในการทํางาน เพ่ือทําความเขาใจและระดม

ความคิดรวมกัน 

    4.5  มีการแบงเปาหมายในผลิตภัณฑบริการทางการเงินแตละตัวใหพนักงานที่

รับผิดชอบ 

4.6  เสริมสรางทีมงานใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ  ถูกตองรวดเร็ว ตรงกับความ

ตองการของลูกคา ภายใตกฎระเบียบของธนาคาร โดยใช การบริหารคุณภาพโดยรวมในดาน

การบริการ ( Total Quality  Management  in service ) 

              4.7   การหาลูกคารายใหมและรักษาความสัมพันธกับลูกคารายเกา เพ่ือเสนอขาย

ผลิตภัณฑบริการทางการเงิน 
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     4.8   มีการจัดการรณรงค เชน การแจกของที่ระลึกในโอกาส  และวาระตาง  ๆ

     4.9   ทํากิจกรรม  5 ส.  ทุกๆ  15  วัน 

     4.10 ผูบริหารสาขาควรติดตามการประเมินผลงานของผลิตภัณฑบริการทางการเงิน

อยางสม่ําเสมอ 

    ขอดีในการแกไขปญหานี้คือ 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนงาน  การบริหารงาน 

2. เพ่ิมศักยภาพการแขงขันของธนาคาร   

3. ไดทีมงานที่มีคุณภาพสามารถครองใจลูกคาเปนที่ปรึกษาและใหบริการ อยางมือ

อาชีพ 

ขอจํากัดในการแกปญหานี้คือ  ใชระยะเวลานานในการวางแผนระบบในชวงแรก 

 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

การตัดสินใจในการแกไขปญหาที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทย

พัฒนา จํากัด (มหาชน)  สาขาเอ ผูศึกษาขอนําเสนอการตัดสินใจ  ดังนี ้
 1. การตัดสินใจแกไขปญหาระยะสั้น   

    จากการศึกษา   พบวา ปญหาเก่ียวกับจํานวนบุคลากรที่มีอัตราคนไมเพียงพอกับ

ปริมาณงานในความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน และปญหาดานพนักงานขาดการฝกอบรม  ดังนั้น

ผูบริหารควรตัดสินใจแกไขปญหานี้ โดยการ เพ่ิมอัตรากําลังคน เพ่ือใหส ามารถรองรับกับ

ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  และดําเนินงานสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหเขามาปฏิบัติงานในฝาย

บริการการเงินบุคคล เพ่ือใหสามารถรองรับกับปริมาณงานในปจจุบัน  นอกจากนี้ผูบริหารควร

จัดใหมีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอเพ่ือพัฒนาทักษะความชํานาญ และ เพ่ิมพูนความรูใน

การปฏิบัติงานเก่ียวกับใหบริการแกลูกคา  สงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและธนาคาร สามารถ

นําเสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินไดอยางถูกตอง 

   

 2.  การตัดสินใจแกไขปญหาระยะกลาง 

     ในการแกไขปญหาดานขาดแรงจูงใจในการทํายอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน   

เมื่อธนาคารมีจํานวนบุคลากรที่เพียพอ และพนักงานไดรับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอจนทําให

พนักงานเกิดทักษะมีความชํานาญ และมีความรูในการทํางาน  รวมถึงความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ

บริการทางการเงินเปนอยางดีแลวผูบริหารของธนาคาร ควรสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุน พนักงาน

ในการทํายอดขายผลิตภัณฑบริการ ทางการเงิน โดยการสรางแรงจูงใจทั้ง ที่เปนตัวเงิน และไม

เปนตัวเงิน  ดังนั้นหากธนาคารสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานได ยอมสงผลใหยอดขาย

ผลิตภัณฑบริการทางการเงินบรรลุเป าหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนด   สําหรับแนวทาง
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แกไขปญหาดานขาดแผนกา รดําเนินงานโดย ผูบริหารของธนาคารควรจะ ศึกษาในสวนของ

นโยบายการบริหารงาน  เนื่องจากปญหาดานนี้เปนปญหาที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคาร ดังนั้นผูบริหารควร มีการวางแผน วิเคราะหขอมูลอยางละเอียด หากมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายบอย อาจทําใหพนักงานระดับป ฏิบัติการเกิดความสับสน และไมสามารถ

ปรับตัวไดทัน อีกทั้งการวางแผนหรือการกําหนดเปาหมายที่ดี จะชวยใหการปฏิบัติงานมีความ

ชัดเจนมากข้ึน    

    สําหรับแนวทางในการแกไขปญหา ยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินที่ยังไม

บรรลุเปาหมายนั้น  ควรดําเนินการเปนสองแนวทาง เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ   

เนื่องจากระบบงานธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่รวดเร็วซึ่งแตละป

เปาหมาย ของยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน ที่ทางสํานักงานใหญ กําหนด นั้นมีการ

เปลี่ยนแปลง  บางปก็มุงเนนยอดเงินฝากกับสินเชื่อ  แตบางปก็มุงเนนประกันภัยกับประกันชีวิต

เปนหลัก ดังนั้นผูศึกษาจึงขอ กําหนดเปนแผนงานของฝายตาง ๆ จําแนกตามกลยุทธเปน

แผนงาน 2 ระยะ คือ 

 1.  แผนระยะสั้น เปนการปรับปรุงปร ะสิทธิภาพการทํางานในแตละฝาย ภายใน

ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระดับปฏิบัติการ ดังตารางที่ 5 

 2. แผนระยะปานกลาง เปนการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

และผูบริหารของธนาคารใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักงานใหญภายในระยะเวลา 1 - 3 ป 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่  5  แผนระยะสั้น โดยการปรับปรุงปร ะสิทธิภาพการทํางานในแตละ ฝาย ภายใน

ระยะเวลา 1 ป   

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

   1. กลยุทธการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองคกรใน

ดานการบริการ 

    1.1 ฝายธนกิจ  

1.1.1 มุงเนนการมีสวน 

รวม 

 

 

 

1.1.2 เพ่ิมรายไดใหกับ   

ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

1.2 ฝายบริการการเงินบุคคล 

1.2.1 เพ่ิมจํานวน 

บุคลากร 

         

        1.2.2 มุงเนน  

ประชาสัมพันธทาง 

เลือกสําหรับลูกคาดาน 

การลงทุน  

  

 

 

1) เปดโอกาสใหพนักงานระดับปฏิบัติการไดรับรูและใกลชิด

กับปญหาที่เกิดจากการทํางาน มีการประชุมชี้แจงปญหาทุก

เดือน 

 2) ใหบุคคลที่มีความสามารถดานงานขายผลิตภัณฑทาง

การเงินเปนอยางดีชวยแนะนําวิธีการขายใหแกเพ่ือนรวมงาน  

  

1) จัดทํารายชื่อลูกคาชั้นดีที่ผานการคัดเลือกจากสํานักงาน

ใหญและลูกคาที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 15,000 บาท เพ่ือ

เสนอขายบัตรเครดิต และลูกคาที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท

ตอเดือน เพ่ือเสนอขายบัตรสินเชื่อหมุนเวียน โดยมอบหมาย

ใหพนักงานระดับปฏิบัติการติดตอกับลูกคาทางโทรศัพทใน

เพ่ือเสนอขายบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อหมุนเวียน 

 2) เสนอขายบริการตามเคาทเตอรสูง โดยทําการติดตอและ

แนะนําบริการ 

   

1) เพ่ิมอัตรากําลังคนโดยใหพนักงานธุรกิจโอนฝายงานมายัง

ฝายบริการบุคคลจํานวน 1 คน เพ่ือใหเกิดความเพียงพอตอ

การปฏิบัติหนาที่  

1) วางแผน  กําหนดตารางการเขาพบ  และนัดหมายลูกคา 

2) นําเสนอบริการแกลูกคารายใหม  และนําเสนอลูกคาราย

เกาอยางตอเนื่อง โดยรายงานสถานการณปจจุบันใหลูกคา

ทราบอยางสม่ําเสมอ 

1.3 ฝายธุรกิจ 

         1.3.1 เพ่ิมรายไดให

ธนาคาร  

1) จัดทํารายชื่อและเบอรโทรศัพทของลูกคากลุมเปาหมาย

และตารางนัดหมายลูกคาประจําเดือนโดยจัดเก็บใน

แฟมขอมูล    
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ตารางที่  5  แผนระยะสั้น โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละฝายภายใน

ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระดับปฏิบัติการ (ตอ) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กลยุทธการสรางแรงจูงใจ

ใหกับพนักงาน 

   

    

2) ติดตอลูกคากลุมบริษัทที่มีบัญชีผานธนาคารโดย การนัด

หมายผูจัดการฝายบุคคลของบริษัทตางๆ  เพ่ือเสนอขาย บัตร

เครดิต และบัตรสินเชื่อหมุนเวียน ในชวงเวลาทําการ โดยจั ด

พนักงานของธนาคาร ออกสํารวจตลาดครั้งละ 2 คนโดย

กําหนดใหมีหัวหนาฝาย 1 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 

1 คน 

3) เสนอขายผลิตภัณฑ ประกันชีวิตและประกัน ภัยอุบัติ เหตุ

สวนบุคคลกับลูกคาที่มเีงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา

กับธนาคาร โดยดูจากศักยภาพ ดานการเงิน และความ

เหมาะสมของลูกคา 

4) เสนอขายผลิตภัณฑประกันชีวิตใหกับลูกคาที่มีบัตรเครดิต

โดยเสนอใหชําระคาเบ้ียประกันผานบัตรเครดิด 

 

1) กําหนดระบบการใหรางวัลกับพนักง านในกรณีที่สามารถ

เสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินได  เพ่ือกระตุนใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  เชน การ

จายเงินรางวัลใหกับ พนักงานของธนาคาร ที่ขายประกันชีวิต

ไดเปนกรมธรรมรายป ใหจาย รายละ 500 บาทหรือสูงกวา

(กรณีที่มีเบ้ียประกันที่สูง ) กรมธรรมรายเดือน ใหจายรายละ 

200 บาท   

 

          

 

2) สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานเกาเขาอบรมดาน งาน

ขาย  และ ให คํายกยองชมเชยพนักงานที่มีผลงานดีเดน

ประจําเดือน โดยจัดทําบอรดพนักงานดีเดนเพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจพรอม ทั้งใหใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก 

3) มีการเสนอเลื่อนระดับข้ันเงินเดือนใหกับพนักงานที่

สามารถเสนอขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินได  โดย

ผูจัดการสาขาเสนอผานผูจัดการเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
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ตารางที่  6    แผนระยะปานกลาง โดยพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการและ

ผูบริหารของธนาคารใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักงานใหญ ภายในระยะเวลา 1-3 ป 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

1. กลยุทธการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองคกร 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

2. กลยุทธการสราง 

     แรงจูงใจใหกับพนักงาน 

       2.1 ใหอํานาจการ

ตัดสินใจในแตละฝาย 

 

       2.2 การจายผลตอบแทน

ตามผลงาน 

1) จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ ผูบริหาร

ของธนาคาร เดือนละ 1 ครั้ง  เก่ียวกับภาพรวมของระบบ

บริหารงานอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจาก

ระบบบริหารไดอยางเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกธนาคารในระยะยาว 

2) มีการประเมินคุณลักษณะของพนักงานระดับปฏิบัติการ

เพ่ือจะไดกําหนดตําแหนงหนาที่ใหเหมาะสมกับความถนัด

ของแตละคน 

3) จัดใหพนักงานทุกระดับมีกา รฝกอบรมดานบริการ  ดาน

งานขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน อยางตอเนื่อง  โดยมี

การเชิญวิทยากรจากทีมสนับสนุนการตลาด ของสํานักงาน

ใหญ มาอบรมใหความรูแกพนักงานของธนาคารและมีการจัด

ทีมพนักงานของธนาคาร ออกนอกสถานที่เพ่ือไปดูงานจาก

ธนาคารสาขาอ่ืนที่ไดรับรางวัลดีเดน  

 

 

 

1) ใหอํานาจการตัดสินใจแกฝายตางๆ ทําใหเกิดการกระจาย

รับผิดชอบและมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  

 

1) กําหนดใหมีการจายเงินรางวัลตามผลงานโดยเชื่อมโยงกั บ

เปาหมายที่ธนาคารไดรับ 

 

 

 



      

 

บทท่ี 4 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 

รายงานการศึกษาเรื่อง “กลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  กรณีศึกษา

ธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาเอ” ซึ่งไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษา ตามกรอบ

แนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ  

การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการใชแบบสอบถามกับพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคาร เพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการขายผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารและความ

พึงพอใจในการทํางาน และการสัมภาษณผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา หัวหนาฝายธนกิจ 

หัวหนาฝายธุรกิจ และหัวหนาฝายบริการการเงินบุคคล เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของพนักงานธนาคาร  รวมทั้งการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ  

โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูลที่เก่ียวของ จากนั้นจึงนําขอมูลปฐมภูมิ และ

ขอมูลทุติยภูมิมาประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทาง ในการแกไขปญหา เชิงกลยุทธ เพ่ือสรุปผล

การศึกษาดังนี้  

   

สรุปผลการศึกษา 

  

 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพัฒ นา 

จํากัด (มหาชน)  สาขาเอ และความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการขายผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินของธนาคารและความพึงพอใจในการทํางาน  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 1. ปญหาดานการฝกอบรมพนักงาน เก่ียวกับทักษะการเสนอขายผลิตภัณฑบริการทาง

การเงิน รวมถึงความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑบริการทางการเงิน 

 2. ปญหาดานจํานวนบุคลากรไมเพียงพอโดยเฉพาะฝายบริการการเงินบุคคลที่ ไมมี

พนักงานผูชวยงาน   

 ปญหาดังกลาวควรไดรับการแกไขกอนเปนลําดับแรก  ซึ่งผูศึกษาไดเสนอแนวทางการ

ตัดสินใจแกปญหาโดยวางแผนเก่ียวกับการเพ่ิมอัตรากําลังคน เพ่ือใหสามารถรองรับกับปริมาณ

งานที่มากข้ึน   และดําเนินงานสรรหา บุคลากรเขามาปฏิบัติงานในฝายบริการกา รเงินบุคคล  

เพ่ือใหสามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยูในปจจุบัน  รวมทั้งควรจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ทักษะความชํานาญในงานบริการลูกคาพรอมทั้ง อบรมความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินเพ่ือใหสามารถนําเสนอใหแกลูกคาไดอยางถูกตอง 
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 สวนปญหาและอุปสรรค ที่ควรไดรับการแกไขในลําดับตอมา  คือ 

  

 1. ปญหาดานแรงจูงใจในการทํายอดขาย เนื่องจากพนักงานมีทัศนคติที่ตอตานทําให

ขาดความ ความกระตือรือรนในการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน สงผลใหยอดขาย

ผลิตภัณฑทางการเงินไมบรรลุเปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนด 

 2. ปญหาดานการดําเนินงาน ที่เกิด จากขาดการวางแผนทีมงานในการดําเนินงาน ให

สอดคลอง กับเปาหมายของผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน  และขาดการถายทอดความรูและ

สับเปลี่ยนงานใหสอดคลองกับพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมทั้งขาดการติดตามการประเมินผล

งานยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินจากขอมูลในสวนสํานักงานใหญที่สงมาทางจดหมาย

อิเล็คทรอนิกส  หรือ อีเมลลมายังสาขา ซึ่งมีสวนสําคัญตอการวางแผนของทีมงาน อีกทั้งยังขาด

การประมาณการยอดผลิตภัณฑบริการทางการเงินที่จะทําในแตละเดือน 

  ผูศึกษาไดนําเสนอการตัดสินใจโดยใชการสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนการทํายอดขาย

ผลิตภัณฑบริการทางการเงิน โดยใชการสรางแรงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน  ดังนั้น

หากธนาคารสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานควบคูไปกับการเสริมสรางทีมงานใหบริการที่   

ถูกตอง   รวดเร็ว ตรงกับความตองการของลูกคาและเปนไป ภายใตกฎระเบียบ ของธนาคาร 

พรอมทั้งติดตามการประเมินผลงานยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน อยางสม่ําเสมอ  โดย

ใชการบริหารคุณภาพโดยรวมในดานการบริการ ยอมสงผลใหยอดขายผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินของธนาคารบรรลุเปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนด 

ขอจํากัดของการศึกษา 

   ในการศึกษามีขอจํากัดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในเก่ียวกับนโยบายของ

สํานักงานใหญทีมุ่งเนนการขายผลติภัณฑบริการทางการเงิน ซึ่งบางปก็เนนเปาหมายทางดาน

สินเชื่อ และบางปก็เนนเปาหมายดานเงินฝากรวมทั้งมีขอจํากัดจากปจจัยภายนอกเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจในอนาคต อาจสงผลใหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป  

ขอเสนอแนะการศึกษา 

  ผูบริหาร ของธนาคารไทยพั ฒนา จํากัด (มหาชน ) สาขาเอ  ควรมีกา รทบทวนและ

วางแผนทีมงาน ในฝายธุรกิจ  และติดตามผลงานยอดขายผลิตภัณฑบริการทางการเงิน อยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานที่สํานักงานใหญกําหนด  รวมทั้ง กําหนดแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเปาหมาย  นอกจากนี้ ผูบริหาร

และพนักงาน ของธนาคาร ควรมีความเต็มใจและกระตือรือรนชวยกันพัฒนาธนาคารโดยมุง

ผลสําเร็จในระยะยาว   
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ภาคผนวก  ก 

แบบสัมภาษณผูบริหารของธนาคาร 

 

การสัมภาษณผูจัดการสาขาและผูชวยผูจัดการสาขา 

1.  ทานมีความคิดเห็นตอระบบการทํางานของธนาคารเปนอยางไร และควรแกไขปรับปรุง

ในเรื่องใดบาง 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 2.  ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับธุรกิจการขายผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารอยางไร 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

3.  ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับจํานวนบุคลากรของธนาคารไทยพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

สาขาซอยทองหลอ  ในปจจุบันมีจํานวนเพียงพอหรือไม อยางไร 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

4.  ปจจุบันยอดขายผลิตภัณฑทางการเงิน ไดแก ประกันชีวิต  บัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อ

หมุนเวียน  (Speedy Cash) ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนดและ มี

แนวโนมที่ลดลง  ทานมีความคิดเห็นวาควรมีการแกไขอยางไร 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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การสัมภาษณหัวหนาธุรกิจ   หัวหนาธนกิจ   และหัวหนาบริการการเงินบุคคล 

1. ทานมีความคิดเห็นตอระบบการทํางานของธนาคารในปจจุบันเปนอยางไร  และสวนงาน

ที่ทานรับผิดชอบ  ควรมีการแกไขปรังปรุงในเรื่องใดบาง 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  

 

2. ทานมีความเห็นตอแนวโนมธุรกิจการขายผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธ นาคารเปน

อยางไร 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

  

3. ในปจจุบัน ยอดขายผลิตภัณฑทางการเงิน  อาทิ ประกันชีวิต  บัตรเครดิต  และบัตร

สินเชื่อหมุนเวียน (Speedy  cash) ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่สํานักงานใหญกําหนดและมี

แนวโนมที่ลดลง  ทานมีความคิดเห็นวาควรมีการแกไขอยางไร 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 



    

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามพนักงานระดับปฎิบัติการของธนาคาร 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสํารว จความพึงพอใจในการทํางานของพนักง านระดับ

ปฏิบัติการ  โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมู ลที่ไดไปใชในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของธนาคาร ผูศึกษาใครขอความกรุณา จากทานโปรดตอบแบบสอบถามตามความ

คิดเห็นของทาน  ทั้งนี้ขอมูลจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถาม

แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 สวนที่ 2  ความพึงพอใจในการทํางาน 

 สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน   และเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความ

เปนจริงของทาน 

1. เพศ      ชาย      หญิง 

2. อายุ       ต่ํากวา 25 ป     25 – 30 ป      

                              31– 35 ป        36 ป ข้ึนไป 

3. อายุในการทํางาน     ต่ํากวา 1 ป     1 - 5  ป  

      6 - 10 ป     มากกวา 10 ป 

4. สถานภาพ     โสด    สมรส          หมาย / หยาราง 

5. วุฒิการศึกษา         ปริญญาตร ี       ปริญญาโท    

        

6. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา       บริหารธุรกิจ           

                          การบัญช ี        

                          เศรษฐศาสตร          

                                            ศึกษาศาสตร           

                                            รัฐศาสตร          
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สวนที ่2 ทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเก่ียวกับ

ทัศนคตแิละความพึงพอใจในการทํางาน 

 ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
มาก

ที่สุด 
  มาก 

 ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 5 4 3 2 1 

 1.  ดานเงินเดือนและคาตอบแทน      

1.1 ทานรูสึกวาไดรับเงินเดือนและคาตอบแทน

อยางเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานที่ทํา 

     

1.2 ทานรูสึกวาไดรับการปรับเงินเดือนข้ึน

ประจําปอยางยุติธรรม 

     

1.3 ทานรูสึกวาการขายผลิตภัณฑทางการเงิน

ของธนาคารมีสวนในการชวยเพ่ิม

คาตอบแทน 

     

2.  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงาน 

     

2.1 บรรยากาศของการทํางานรวมกันเปนไป   

อยางดี 

     

2.2 มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเพ่ือน

รวมงาน 

     

2.3 ไดรับการชวยเหลือเก้ือกูลจาก

ผูบังคับบัญชา 

     

2.4 มคีวามเปนกันเองของผูบังคับบัญชา      

3.  ดานนโยบายและการบริหาร      

3.1 ทานพอใจกับระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

     

3.2 ทานคิดวาการตั้งเปาหมายการขาย

ผลิตภัณฑบริการทางการเงินของธนาคาร

เปนไปอยางเหมาะสม 

     

3.3 ความชัดเจนในการมอบหมายหนาที่ความ

รับผิดชอบ 

     



 

 

58 

 

 ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
มาก

ที่สุด 
  มาก 

 ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 5 4 3 2 1 

4.  ดานความสําเร็จในงาน      

4.1 ทานพอใจกับคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ      

4.2 ทานสามารถทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย

ที่กําหนด 

     

5.  ดานการไดรับการยกยองนับถือและการ

ตัดสินใจ 

     

5.1 ทานเคยไดรับคําชมเชยเมื่อทํางานไดดี      

5.2 ทานไดรับการสนับสนุนใหตัดสินใจไดทันที

เมื่อจําเปน โดยไมตองรอการอนุมัติจาก

ผูบริหารกอน 

     

6.  ดานลักษณะของงานที่ทํา      

6.1 งานที่ทานทําตรงกับความรูและความถนัด      

6.2 ทานพอใจในงานที่ทําอยูในปจจุบัน      

7.  ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน      

7.1 ทานพอใจกับความรูที่ทานไดรับเพ่ิมข้ึนจาก

การปฏิบัติงาน 

     

7.2 ทานพอใจกับความยุติธรรมในการเลื่อน

ตําแหนง  

     

 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ทานคิดวาในฝายของทานควรไดรับการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางที่จะทําใหทานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี ้

อนุชา  สีเทพ 

 



ประวัติผูศึกษา 
 

 นายอนุชา  สีเทพ  เกิดเมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2523  สําเร็จการศึกษาปริญญา

ตรี  ศิลปศาสตร บัณฑิต  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การบัญชี )  จากสถาบันราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา  เมื่อปการศึกษา 2545 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบัญชี  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2548 

 

 เขาทํางานที่  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขาปว จ.นาน ในตําแหนงเจาหนาที่การเงิน

และบัญชี  ตั้งแตป 2546  จนถึงป  2548  และเขาทํางา นที่ ธนาคาร พาณิชยแหงหนึ่ง ตั้งแต ป 

2548 ถึง ปจจุบัน  
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