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บทคดัย่อ 
 

สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) เป็นสนิเชื่อ
ขา้ราชการทหาร หรอืลูกจา้งประจ าของหน่วยงานราชการ (ไม่รวมลูกจา้งที่มกี าหนดเวลาการ
จา้ง) ทหารสงักดัส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม กองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรอื และ
กองทพัอากาศ ที่รบัเงนิเดอืนผ่านธนาคารทหารไทย เงื่อนไขการช าระสนิเชื่อ ตามขอ้ตกลงคอื 
การหกับญัชเีงนิเดอืน หรอืบางหน่วยงานการเงนิจะหกัเงนิเดอืนน าส่งธนาคารโดยตรง ซึง่เป็น
ขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานทหารกบัทางธนาคาร การผดิช าระของลูกคา้กลุ่มนี้น้อยทีสุ่ดในกลุ่ม
สนิเชื่อประเภทไมม่หีลกัประกนัอื่น 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไม่มี
หลกัทรพัย ์ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร ส านักพหลโยธนิ ครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัย์
ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร  ส านักพหลโยธนิ ก่อนการอนุมตัิ
สนิเชื่อฯ และหลงัการอนุมตัสินิเชื่อฯ เพื่อศกึษาโอกาสทางธุรกจิ และแนวโน้มการเติบโตทาง
การตลาดของสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบั
ขา้ราชการทหาร เพื่อศกึษาความสามารถในการแข่งขนัส าหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร และเพื่อก าหนดแผนการ
ตลาดส าหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบั



จ 
 

ขา้ราชการทหารได้อย่างเหมาะสมตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสอดคล้องกบันโยบายของ
ธนาคาร  

ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ายื่นใบสมคัรขอใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการประเภทไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร  ส านักพหลโยธนิ น้อยลง 
เน่ืองจากปจัจบุนัสภาพการแข่งขนัในธุรกจิทางดา้นสถาบนัการเงนิ การธนาคาร มกีารแข่งขนัที่
ค่อนขา้งรนุแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัทางดา้นสนิเชื่อ โดยทุกๆ ธนาคาร ต่างพฒันาผลติภณัฑ์
ของธนาคารตน ใหม้คีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ไดทุ้กกลุ่มท าให้
ลูกค้ามอี านาจในการต่อรองสูง เนื่องจากมทีางเลอืกหลายทางเลอืก  โดยลูกคา้สามารถเลอืก
พจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ และการบรกิารเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของธนาคาร ซึง่
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ จะพบในเรื่องของความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารซึง่ถ้าลูกคา้ไม่
เกิดความพงึพอใจและหนัไปใช้บรกิารสนิเชื่อกบัธนาคารคู่แข่งขนัท าให้ธนาคารต้องสูญเสีย
ลกูคา้รายส าคญัๆ ไป นอกจากนี้ยงัมผีลกระทบทางดา้นภาพลกัษณ์ และภาพพจน์ของธนาคาร
ที่ไม่แขง็แกร่งพอในสายตาของลูกค้า ในเรื่องของการยอมรบั และ ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
เนื่องจากว่าลูกค้ามสีทิธเิลือกธนาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ทนัที
ตอ้งการและรวดเรว็ ดงันัน้ทางธนาคารจงึตอ้งมกีารปรบักลยทุธใ์หม ่เพื่อรองรบักบัการแข่งขนัที่
รุนแรง และปรบัโครงสรา้งกระบวนการท างานเพื่อรองรบัความต้องการของลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้ท่าเทยีมคู่แขง่ 
 แนวทางการแก้ไขปญัหาเชิงกลยุทธ์ที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) เพื่อมุ่งเน้นความแตกต่างกบัคู่แข่งในด้านการใหบ้รกิาร สรา้งความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความแตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพนัธมติร 
พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารให้มากขึน้ เพิม่ส่วนประสมสนิค้า (Product Mix) ให้มคีวาม
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิง่ขึ้น โดยทางธนาคารจะจดัท า
โปรโมชัน่ TOP UP PRODUCT ส าหรบัลูกคา้เก่าทีม่ปีระวตักิารผ่อนช าระปกต ิทีท่ าการช าระ
วงเงนิเขา้มาแล้ว 20% โดยน าวงเงนิที่ช าระแล้วนัน้มาให้ลูกค้าสามารถกู้เพิม่ได้ตามวงเงนิที่
ผ่อนช าระแล้ว เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าที่ต้องการกู้เง ินเพิ่ม นอกจากนี้
ธนาคารจะจดัท าโปรโมชัน่ “ใบสมคัรคู่” เช่น สมคัรสนิเชื่อสวสัดกิารควบคู่กบัการสมคัรบตัร
เครดติ (ส าหรบัลูกคา้ทีม่ฐีานเงนิเดอืน 15,000 บาทขึน้ไป) เพื่อเป็นดงึดูดใจลูกคา้ และสามารถ
ช่วยเพิม่ฐานลกูคา้ใหก้บัธนาคารอกีดว้ย 

 
 

 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การค้นคว้าฉบบันี้ส าเร็จลงได้ โดยได้รบัความอนุเคราะห์จากอาจารย ์ ดร.ณัฐพนัธ ์
บวัวราภรณ์ ทีก่รณุาใหค้ าปรกึษา แนะแนวทางคน้ควา้ตลอดจนใหข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาครัง้นี้จนเสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวัทีใ่หก้ารสนับสนุนในการมาศกึษา
ต่อระดบัปรญิญาโท รวมถงึไดค้อยวางรากฐานทีด่ใีห้กบัชวีติของขา้พเจา้ และขอบคุณเพื่อนๆ 
รวมถึงพี่ๆ น้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ก าลงัใจ ค าแนะน า หรอืแม้กระทัง่
ประสบการณ์ต่างๆ ที่แต่ละท่านได้สัง่สมมา และคอยช่วยเหลือกันและกันเสมอมา ตลอด
ระยะเวลาในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 

สุดท้ายนี้ทางผู้จดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้จะเป็น
ทางเลอืก และเป็นประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจทีจ่ะน าความรูจ้ากรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองฉบบัน้ี เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต รวมถงึต่อยอดในเรือ่งต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
องคค์วามรูท้ีม่อียูอ่ยา่งยิง่ๆ ขึน้ไปดว้ย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ช่ือองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

1.1 ช่ือองคก์ร 
 ชื่อบรษิทั  : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
     TMB Bank Public Company Limited (TMB) 

การประกอบธุรกจิ : ธนาคารพาณิชยท์ุกประเภทตามทีก่ําหนดใน 
     พระราชบญัญตักิารธนาคารพาณชิย ์และประกอบ 
     กจิการประเภทอื่นๆ ทีเ่กยีวขอ้งกบัการใหบ้รกิารทาง
     การเงนิตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ตราสญัลกัษณ์  :  
 ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่  : 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

   กรงุเทพฯ 10900  
Home Page  : www.tmbbank.com  
โทรศพัท ์  : 0-2299-1111 
โทรสาร   : 0-2273-7640, 0-2299-2758 
TMB Phone Banking : 1588 

 ทุนจดทะเบยีน  : 437,087 ลา้นบาท 
 ทุนชาํระแลว้  : 435,287 ลา้นบาท 
 มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ : 10.00 บาท 
 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) ถอืกําเนิดขึน้จากความคดิรเิริม่ของ จอมพลสฤษดิ ์

ธนะรชัต ์ทีต่อ้งการรวบรวมเงนินอกงบประมาณแผ่นดนิของทหารทีก่ระจดักระจายอยู่ตามแหล่ง
ต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั โดยจดัตัง้เป็นสถาบนัการเงนิในรูปของธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การให้บริการทางการเงินแก่ข้าราชการทหาร เป็นการเพิ่มสวัสดิการทางการเงินให้แก่
ขา้ราชการทหารและครอบครวั 
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จดทะเบยีนหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อก่อตัง้ “ธนาคารทหารไทย จาํกดั” หรอื “The Thai 
Military Bank, Ltd.” เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2499 โดยมทีุนจดทะเบยีนเป็นจาํนวน 10.0 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการทหารทัง้ในและ
นอกประจาํการ ตลอดจนหน่วยงานทหาร ทาํใหธ้นาคารทหารไทย มผีูถ้อืหุน้ในระยะแรกจาํนวน 
4,982 ราย นบัเป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่กีารกระจายการถอืหุน้ไปสู่บุคคลต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 
ตัง้แต่แรกเริม่ก่อตัง้ 
  
 สญัลกัษณ์   
 Team : ท างานร่วมกนั 

ตวัอกัษร T สีแดง หมายถึง การทํางานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์และมพีลงัภายใต้
เป้าหมายเดยีวกนัในทุกๆฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธนาคารอนัประกอบไปดว้ยผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ 
พนกังาน และลกูคา้ 
 Mutual : ร่วมมือ 

ตวัอกัษร M สน้ํีาเงนิ ทีป่ระกอบด้วย จุดสน้ํีาเงนิ 2 จุด หมายถงึ การจบัมอืร่วมมอือนั
แขง็แกร่งที่ธนาคารและลูกค้าจะทําให้ธุรกิจเดนิก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงเคยีงบ่าเคยีงไหล่
เตบิโตสู่ความสาํเรจ็ 
 Benefit: ผลประโยชน์อย่างสงูสดุ 

ตวัอกัษร B สแีดง หมายถงึความตัง้ใจทีธ่นาคารสรา้งผลประ โยชน์สงูสุดใหแ้ก่ลกูค้าทุก
ราย 

 
วิสยัทศัน์ (Vision)  
 
“To be the Leading Thai Bank with World Class Financial Solutions” 

ธนาคารไทยชัน้น า มาตรฐานระดบัโลก 
 

เป็นธนาคารพาณิชย์ชัน้นําที่มุ่งให้บรกิารทางการเงนิที่มคีุณภาพครบวงจร  ตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เป็นธนาคารที่มกีารเจริญเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ดําเนิน
ธุรกิจโดยให้ความสําคญักบัผู้ถอืหุ้น พนักงาน สงัคม และส่วนรวม ภายใต้หลกัการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ี
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ปณิธานในการด าเนินธรุกิจ (Mission)  

 เขา้ใจและนําเสนอบรกิารทางการเงนิที่มคีุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ 

 เพิม่มลูค่าและผลตอบแทน แก่ผูถ้อืหุน้ อยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 เชื่อมัน่และพฒันาให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และให้ผลตอบแทน

ตามผลปฎบิตังิาน 
 สรา้งคุณค่าใหส้งัคม และดาํเนินงานตามหลกับรรษทัภบิาล 

  
ส่วนแบ่งการตลาด 

 
ส่วนแบง่ตลาดธนาคารพาณิชยปี์ 2551 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินฝาก ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือ

หลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีฯ 

ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

กรุงเทพ 1,659,844 16.52 1,311,477 18.64 1,111,948 17.27 

กรุงไทย 1,327,184 13.21 1,063,532 15.11 1,010,687 15.70 

กสกิรไทย 1,303,552 12.97 968,788 13.77 872,085 13.54 

ไทยพาณชิย ์ 1,228,494 12.23 913,534 12.98 854,142 13.26 

กรุงศรอียุธยา 742,576 7.39 540,747 7.68 516,717 8.02 

ทหารไทย 599,389 5.97 450,560 6.40 379,820 5.90 

นครหลวงไทย 414,400 4.12 343,846 4.89 263,334 4.09 

ธนชาต 368,311 3.67 270,832 3.85 266,540 4.14 

ไทยธนาคาร 210,961 2.10 160,006 2.27 82,284 1.28 

ยโูอบ ี 216,535 2.15 161,903 2.30 152,550 2.37 

สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ไทย 290,638 2.89 129,517 1.84 84,560 1.31 

ทสิโก ้ 121,552 1.21 58,876 0.84 99,926 1.55 
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ส่วนแบง่ตลาดธนาคารพาณิชยปี์ 2551 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินฝาก ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือ

หลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีฯ 

ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เกยีรตนิาคนิ 117,399 1.17 71,156 1.01 77,047 1.20 

สนิเอเซยี 70,751 0.70 40,844 0.58 43,634 0.68 

แลนดแ์อนดเ์ฮา้สเ์พือ่รายย่อย 44,216 0.44 31,955 0.45 31,609 0.49 

เอไอจเีพือ่รายย่อย 35,356 0.35 15,494 0.22 14,982 0.23 

เมกะสากลพาณชิย ์ 14,951 0.15 5,552 0.08 13,417 0.21 

ไทยเครดติเพือ่รายย่อย 7,992 0.08 6,336 0.09 5,422 0.08 

รวมธนาคารพาณิชย ์

จดทะเบียนในประเทศ 8,774,100 87.32 6,544,953 93.01 5,880,705 91.33 

ธนาคารพาณชิยต่์างประเทศ 1,274,217 12.68 492,204 6.99 558,552 8.67 

ระบบธนาคารพาณิชย ์ 10,048,317 100.00 7,037,157 100.00 6,439,258 100.00 

 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1  และ  ธ.พ. 1.2 , ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หน่วย : ลา้นบาท 
 

ส่วนแบง่ตลาดธนาคารพาณิชยปี์ 2552 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินฝาก ส่วนแบง่ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือ

หลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีฯ 

ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

กรุงเทพ 1,740,192 16.81 1,342,977 19.17 1,038,603 16.43 

กรุงไทย 1,539,743 14.87 1,208,140 17.25 1,034,390 16.36 

กสกิรไทย 1,286,514 12.43 978,064 13.96 901,049 14.25 

ไทยพาณชิย ์ 1,268,083 12.25 952,742 13.60 868,692 13.74 
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ส่วนแบง่ตลาดธนาคารพาณิชยปี์ 2552 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินฝาก ส่วนแบง่ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือ

หลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีฯ 

ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

กรุงศรอียุธยา 760,625 7.35 524,686 7.49 539,350 8.53 

ทหารไทย 541,637 5.23 407,949 5.82 336,969 5.33 

นครหลวงไทย 415,870 4.02 324,379 4.63 261,200 4.13 

ธนชาต 413,878 4.00 266,727 3.81 274,826 4.35 

สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ไทย 265,438 2.56 95,750 1.37 78,380 1.24 

ยโูอบ ี 226,437 2.19 151,241 2.16 136,892 2.17 

ซไีอเอม็บไีทย 138,966 1.34 88,424 1.26 76,934 1.22 

ทสิโก ้ 130,615 1.26 56,931 0.81 107,014 1.69 

เกยีรตนิาคนิ 129,020 1.25 76,109 1.09 82,778 1.31 

สนิเอเซยี 65,054 0.63 30,411 0.43 44,861 0.71 

แลนดแ์อนดเ์ฮา้สเ์พือ่รายย่อย 49,660 0.48 31,822 0.45 35,295 0.56 

เมกะสากลพาณชิย ์ 14,332 0.14 5,570 0.08 12,173 0.19 

ไทยเครดติเพือ่รายย่อย 11,387 0.11 9,582 0.14 8,781 0.14 

รวมธนาคารพาณชิยจ์ดทะเบยีน

ในประเทศ 
8,997,453 86.90 6,551,505 93.54 5,838,189 92.35 

สาขาธนาคารพาณชิย์

ต่างประเทศ 
1,355,916 13.10 452,693 6.46 483,551 7.65 

ระบบธนาคารพาณชิย ์ 10,353,369 100.00 7,004,198 100.00 6,321,740 100.00 

 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1  และ  ธ.พ. 1.2 
หน่วย : ลา้นบาท 
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ส่วนแบง่ตลาดธนาคารพาณิชยปี์ 2553 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินรบัฝาก ส่วนแบง่ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือ

หลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีฯ 

ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

กรุงเทพ 1,915,986 16.39 1,368,493 18.58 1,140,425 16.11 

กรุงไทย 1,756,064 15.02 1,248,192 16.95 1,205,868 17.04 

ไทยพาณชิย ์ 1,465,949 12.54 1,090,524 14.81 1,003,483 14.18 

กสกิรไทย 1,454,540 12.44 1,102,229 14.96 1,032,122 14.58 

กรุงศรอียุธยา 828,727 7.09 581,241 7.89 567,970 8.02 

ทหารไทย 589,426 5.04 413,236 5.61 342,037 4.83 

ธนชาต 481,974 4.12 242,791 3.30 319,080 4.51 

นครหลวงไทย 400,482 3.43 290,183 3.94 259,540 3.67 

สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ไทย 281,071 2.40 96,239 1.31 93,062 1.31 

ยโูอบ ี 248,113 2.12 152,139 2.07 156,700 2.21 

ทสิโก ้ 162,346 1.39 48,609 0.66 141,329 2.00 

เกยีรตนิาคนิ 143,949 1.23 75,933 1.03 102,744 1.45 

ซไีอเอม็บไีทย 139,210 1.19 93,944 1.28 89,729 1.27 

ไอซบีซีไีทย 72,221 0.62 27,020 0.37 50,322 0.71 

แลนดแ์อนดเ์ฮา้สเ์พือ่รายย่อย 62,363 0.53 27,089 0.37 42,030 0.59 

ไทยเครดติเพือ่รายย่อย 16,824 0.14 11,427 0.16 13,720 0.19 

เมกะสากลพาณชิย ์ 16,390 0.14 5,780 0.08 13,213 0.19 

 

รวมธนาคารพาณชิย ์

จดทะเบยีนในประเทศ 

10,035,637 85.86 6,875,069 93.34 6,573,373 92.87 

 

สาขาธนาคารพาณชิยต่์างประเทศ 1,652,838 14.14 490,423 6.66 504,566 7.13 
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ส่วนแบง่ตลาดธนาคารพาณิชยปี์ 2553 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินรบัฝาก ส่วนแบง่ตลาด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือ

หลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีฯ 

ส่วนแบง่

ตลาด 

(ร้อยละ) 

ระบบธนาคารพาณชิย ์ 11,688,476 100.00 7,365,492 100.00 7,077,939 100.00 

 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1  และ  ธ.พ. 1.2 
หน่วย : ลา้นบาท 
 
ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ปจัจบุนัธนาคารทหารไทยใหค้วามสาํคญักบัสรา้งตราสนิคา้อย่างมาก โดยนบัจากเดอืน
พฤศจกิายน 2548 ป้ายชื่อธนาคารกม็กีารปรบัเปลีย่นใหม้คีวามทนัสมยัเรยีบรอ้ยทัง้ 440 สาขา 
โดยใชง้บประมาณในการทําสรา้งตราสนิคา้ใหม ่(Re- Branding) ประมาณ 1,300 ลา้นบาท ซึง่
จะทยอยตดัทางบญัชภีายในเวลา 10 ปี  

 

1.สายผลิตภณัฑ ์
1.สนิเชื่อ 
1.1 ผลติภณัฑส์นิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั (Secured Loan) ผลติภณัฑ ์ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

สนิเชื่อบา้นผ่อนชําระคนืตามการเตบิโตของรายได ้(TMB Step) สนิเชื่ออเนกประสงค ์TMB 
MortgagePlus  

1.2 ผลติภณัฑส์นิเชื่อส่วนบุคคล (Unsecured Loan) ผลติภณัฑ ์Unsecured Loan ที่
สาํคญั ไดแ้ก่ สนิเชื่อบุคคล TMB CreditPlus และ TMB PersonalPlus  

1.3 ผลติภณัฑส์นิเชื่อประเภทสวสัดกิาร (Welfare Loan) ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
เงือ่นไขของผลติภณัฑเ์พื่อรองรบักบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาท ิลกูคา้
ประเภทรฐัวสิาหกจิ ขา้ราชการ และบรษิทัทีร่บัเงนิเดอืนผ่านธนาคาร รวมถงึทาํการขายขา้ม
ผลติภณัฑ ์(Cross Selling) ผลติภณัฑธ์ุรกจิรายยอ่ยกบัผลติภณัฑอ์ื่นของธนาคาร ทัง้นี้ เพื่อ
เป็นการขยายฐานธุรกจิของธนาคาร 

 
2.บรกิารเงนิฝาก  

 2.1 เงนิฝากปกต ิ
              2.2 เงนิฝากออมทรพัย ์(SAVINGS ACCOUNTS)  
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2.3 เงนิฝากกระแสรายวนั (CURRENT ACCOUNTS)  
2.4 เงนิฝากประจาํ (TIMES DEPOSIT) เงนิฝากประจาํ 24 และ 36 เดอืน 
 
3.บรกิารบตัรทางการเงนิ 
3.1 บตัรเครดติ ผลติภณัฑบ์ตัรทางการเงนิทีส่าํคญั บตัรเครดติ VISA CARD บตัร

เครดติ Master Card VISA CARD (CO-BRAND) และบตัรเครดติอื่น ๆ บตัรเครดติแห่ง
เกยีรตยิศ TMB TOP BRASS CARD  บตัรเครดติ MASTER CARD บตัรเครดติ FLEET 
CARD 

3.2 บตัรเดบติ บตัรเดบติ VISA ELECTRON (TMB UNIVERSAL SHOPPING 
CARD) และบตัรเดบติ VISA ELECTRON (CO-BRAND) ประกอบดว้ย บตัรเดบติเฉลมิพระ
เกยีรต ิ80 พรรษา(Inspiration Card) บตัรเดบติ Buddy Card บตัรเดบติ Visa Electron (TMB 
Universal Shopping Card) 

 
4.ผลติภณัฑด์า้นประกนัภยัและประกนัชวีติ 
ร่วมพฒันาผลติภณัฑแ์ละเป็นตวัแทนจําหน่ายให้กบับรษิทัประกนัที่เป็นพนัธมติรทาง

ธุรกจิกบัธนาคาร ซึง่จะเป็นการขยายฐานลูกค้าของธนาคารและสรา้งความมัน่คงในดา้นรายได้
ค่าธรรมเนียมใหก้บัธนาคารในระยะยาว อาท ิทเีอม็บ ีทรพัยนํ์าสุข (TMB Sap Num Suk) ทเีอม็
บ ีคารด์ฟิ แฮปป้ีโลน (TMB Cardif Happy Loan) ทเีอม็บ ีเซฟตี้ไดรฟ์ (TMB Safety Drive) 
เป็นตน้ 

 
5.บรกิารสาํหรบัลกูคา้ธุรกจิ 
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน และเงนิกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุนโดยใหกู้้สกุลเงนิบาทและ

เงนิตราต่างประเทศ อายเุงนิกูป้ระมาณ 3-7 ปี อตัราดอกเบีย้แบบคงที ่และ/หรอื ลอยตวั 
-การคํ้าประกนัประเภทต่างๆ อาทิ คํ้าประกนั L/C คํ้าประกนังานก่อสร้าง/การซื้อ

วตัถุดบิ คํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า คํ้าประกนักรมศุลกากร และการคํ้าประกนัระยะยาวเพื่อการ
ชาํระเงนิแก่สถาบนัการเงนิอื่น เป็นตน้ 

-การคา้ระหว่างประเทศ การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดติ เพื่อการนําเข้าเครื่องจกัร หรอื
วตัถุดบิ การคํ้าประกนัเพื่อการออกสนิคา้ (Shipping Guarantee) สนิเชื่อเพื่อการนําเขา้ (Trust 
Receipt) สนิเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) การรบัซือ้/เรยีกเกบ็เงนิตัว๋เงนิค่าสนิค้า
ส่งออก (Export Negotiation) การแจง้เลต็เตอรอ์อฟเครดติเพื่อให้ผู้ส่งออกทราบ (Advising 
L/C) การรบัโอนสทิธแิละรบัซือ้บตัรภาษ ี(Tax Coupon) รวมทัง้บรกิารต่อเนื่องอื่นๆ ดา้นการ
ส่งออกและนําเขา้ 
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-วาณิชธนกจิ  ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิในการออกตราสารทางการเงนิ การ
จดัหาเงนิกู้ การนําบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์การปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ การ
ควบรวมกจิการ การประเมนิมลูค่าหุน้ การจดัหาพนัธมติรทางธุรกจิ และผูร้่วมทุน ตลอดจนเป็น
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ในการเพิม่บทบาทของเอกชนในรฐัวสิาหกจิ 

 
6.บรกิารสาํหรบักลุ่ม SME  
-สนิเชื่อเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในธุรกจิการคา้     และเงนิกูร้ะยะยาวเพื่อการลงทุน  

โดยใหกู้ส้กุลเงนิบาทและเงนิตราต่างประเทศ อายุเงนิกู้ประมาณ 3-7 ปี อตัราดอกเบีย้แบบคงที ่
และ/หรอื ลอยตวั 

-การคํ้าประกนัประเภทต่างๆ อาท ิคํ้าประกนั L/C คํ้าประกนังานก่อสร้าง/การซื้อ
วตัถุดบิ คํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า คํ้าประกนักรมศุลกากร และการคํ้าประกนัระยะยาวเพื่อการ
ชาํระเงนิแก่สถาบนัการเงนิอื่น เป็นตน้ 

-การคา้ระหว่างประเทศ การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดติ เพื่อการนําเข้าเครื่องจกัร หรอื
วตัถุดบิ การคํ้าประกนัเพื่อการออกสนิคา้ (Shipping Guarantee) สนิเชื่อเพื่อการนําเขา้ (Trust 
Receipt) สนิเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) การรบัซือ้/เรยีกเกบ็เงนิตัว๋เงนิค่าสนิค้า
ส่งออก (Export Negotiation) การแจง้เลต็เตอรอ์อฟเครดติเพื่อให้ผู้ส่งออกทราบ (Advising 
L/C) การรบัโอนสทิธแิละรบัซือ้บตัรภาษ ี(Tax Coupon) รวมทัง้บรกิารต่อเนื่องอื่นๆ ดา้นการ
ส่งออกและนําเขา้ 

 
2.บริการ (Service) 
2.1 บตัรเอทเีอม็ 
2.บรกิารชาํระค่าบรกิาร ประกอบดว้ย 
-บรกิาร BILL PAYMENT 
-บรกิารหกับญัชอีตัโนมตั ิ(DIRECT DEBIT) 
-บรกิารเขา้บญัชอีตัโนมตั ิ(DIRECT CREDIT) 
-บรกิารโอนเงนิรายยอ่ยระหว่างธนาคาร (MEDIA CLEARING) 
-บรกิารโอนเงนิ BAHTNET 
-บรกิาร TMB DIRECT INTERNET BANKING 
-บรกิาร TMB DIRECT MOBILE BANKING 
-บรกิารชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างธุรกจิกบัธุรกจิ (B2B e-Payment Service) 
-บรกิารเตมิเงนิโทรศพัทม์อืถอื 1-2-Call! 
–บรกิารรบัชําระ 
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3.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ปี 2553 มแีผนทีจ่ะขยายบรกิารไปตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น โรงแรม บรกิารเช่ารถ 

รา้นอาหาร สถานบรกิาร และรา้นค้าต่างๆ สําหรบัสกุลเงนิตราอาหรบัที ่support ไดแ้ก่ United 
Arab Emirates Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Omani Rial (OMR), Qatari Riyal 
(QAR), Bahraini Dinar (BHD), Saudi Arabian Riyal (SAR) 
         จากนัน้จะได้รบัหมายเลข Pay Code 12 หลกั เพื่อใช้ในการทําธุรกรรมชําระบตัร
โดยสารผ่านเครื่องเอทเีอม็ของธนาคาร ซึ่งภายหลงัทํารายการชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ลูกคา้จะ
ได้รบัข้อมูลบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง SMS ผ่านโทรศพัท์มอืถอื และนําสลปิเอทเีอ็ม
ดงักล่าวมาเชก็อนิและรบั Boarding Pass ได้ทีเ่คาน์เตอรเ์ชก็อนิการบนิไทยที่สนามบนิ ทัว่
ประเทศและเดนิทางขึน้เครือ่งได ้

1.สมาร์ท เครดติ ให้ลูกค้าโอนเงนิข้ามธนาคารครัง้ละหลายรายการผ่านระบบ TMB 
Supply Chain and Business Portal ล่วงหน้า 1 วนัทาํงาน ในราคารายการละ 9 บาท ไม่จาํกดั
จาํนวน จากปกตคิดิรายการละ 12-100 บาท  

2.ไดเร็กต์ เครดิต ให้ลูกค้าโอนเงนิคู่ค้าระหว่างบญัชี TMB ครัง้ละหลายรายการ
ล่วงหน้า 1 วนั ผ่าน TMB Supply Chain and Business Portal ฟร ีไม่จาํกดัจาํนวน จากปกติ
คดิรายการละ 15 บาท สาํหรบับญัชใีนเขตเดยีวกนั และ 30 บาทสาํหรบับญัชขีา้มเขต 

3.บิล เพย์เม้นต์ บรกิารรบัชําระ ค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ บิล เพย์เม้นต์ ทุก
ช่องทาง รายการละ 10 บาท ไม่จาํกดัจาํนวน จากปกต ิ15 บาท สําหรบัในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล และ 30 บาท สาํหรบัเขตภมูภิาค  

4.TMB Supply Chain and Business Portal หรอืบรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกสส์ําหรบั
ลูกคา้นิตบิุคคลทีท่ําธุรกจิผ่านอนิเทอรเ์น็ต ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเขา้จากปกตทิีค่ดิ 1,000 บาท 
และฟรเีครือ่ง token สาํหรบัสรา้งรหสัผ่าน OTP (One-time Password) สูงสุด จาํนวน 3 เครื่อง 
จากปกตคิดิ เครือ่งละ 500 บาท 

ซึง่ TMB Saver Plus เป็นหนึ่งในบรกิารทีร่่วมกบัธนาคารพนัธมติรในเชงิยุทธศาสตร ์
(partnership) ในการคดิบรกิารทีต่อบความต้องการลูกคา้ทีท่ําการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น
สรา้งเครอืข่ายในตลาดเอเชยีและตลาดเกดิใหม่ทีม่กีารเตบิโตของการส่งออกสูง ซึง่ก่อนหน้านี้
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารซพัพลายเชนพอรท์ลั (TMB Supply Chain Portal) บรกิารช่องทางการซือ้ขาย
สนิคา้ และใหส้นิเชื่อแบบเรยีลไทม ์ระหว่างผูซ้ือ้สนิคา้ ผูข้ายสนิคา้ และบรษิทัขนาดใหญ่  
 สําหรบัการชําระค่าโทรศพัทผ์่านตู้เอทเีอม็ TMB มขีัน้ตอนง่ายๆ เพยีง 1.ใส่รหสั ATM 
2.เลอืกชําระค่าสนิค้าและบรกิาร 3.ชําระค่าสนิค้าและบรกิารด้วยบาร์โค้ด 4. เลอืกบญัชีที่
ต้องการชําระ 5. สแกน บารโ์คด้ 6. ยนืยนัการชําระเงนิ 7. เกบ็ ATM Slip เป็นหลกัฐานการ
ชาํระ  
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2.  ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ลูกคา้ยื่นใบสมคัรขอใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ไม่มี

บุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร  สาํนกัพหลโยธนิ น้อยลง 

  
  3.     ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
 สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ไม่มบีุคคลคํ้าประกนั) เป็นสนิเชื่อ
ขา้ราชการทหาร หรอืลูกจา้งประจําของหน่วยงานราชการ (ไม่รวมลูกจา้งที่มกีําหนดเวลาการ
จา้ง) ทหารสงักดัสํานักงานปลดักระทรวงกลาโหม กองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรอื และ
กองทพัอากาศ ที่รบัเงนิเดอืนผ่านธนาคารทหารไทย เงื่อนไขการชําระสนิเชื่อ ตามขอ้ตกลงคอื 

    Y 2008-2010 YTD 

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Jan-
Dec 

Acquisition 
MIS  

                            

# Application In 
:2010 

                          

  B+_TL 608 413 435 340 331 2,237 2,385 3,230 3,503 2,868 2,719 2,273 21,342 
# Approved 
Applications 

             

  B+_TL 308 186 208 169 126 847 1,083 1,556 1,603 1,498 1,405 1,026 10,015 
% 

Approval 
  50.7% 45.0% 47.8% 49.7% 38.1% 37.9% 45.4% 48.2% 45.8% 52.2% 51.7% 45.1% 46.9% 

# Application In :2009              
  B+_TL 757 1,011 972 698 453 1,671 2,702 3,419 3,498 2,170 3,149 2,368 22,868 

# Approved 
Applications 

             

  B+_TL 354 552 479 383 218 966 1,436 1,252 1,720 1,248 1,334 1,180 11,122 
% 

Approval 
  46.8% 54.6% 49.3% 54.9% 48.1% 57.8% 53.1% 36.6% 49.2% 57.5% 42.4% 49.8% 48.6% 

# Application In :2008              
  B+_TL 526 1,700 1,304 755 781 1,280 2,227 3,804 2,989 3,691 2,925 1,534 23,516 

# Approved 
Applications 

               

                    
B+_TL 

  280 941 851 326 342 881 1,210 1,315 1,459 1,414 1,402 558 10,979 

% 
Approval 

  
53.2% 55.4% 65.3% 43.2% 43.8% 68.8% 54.3% 34.6% 48.8% 38.3% 47.9% 36.4% 46.7% 
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การหกับญัชเีงนิเดอืน หรอืบางหน่วยงานการเงนิจะหักเงนิเดอืนนําส่งธนาคารโดยตรง ซึง่เป็น
ขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานทหารกบัทางธนาคาร การผดิชําระของลูกคา้กลุ่มนี้น้อยทีสุ่ดในกลุ่ม
สนิเชื่อประเภทไมม่หีลกัประกนัอื่น 
 เน่ืองจากปจัจุบนัสภาพการแข่งขนัในธุรกจิทางดา้นสถาบนัการเงนิ การธนาคาร มกีาร
แข่งขนัทีค่่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัทางด้านสนิเชื่อ โดยทุกๆ ธนาคาร ต่างพฒันา
ผลติภณัฑข์องธนาคารตน ใหม้คีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ไดทุ้ก
กลุ่มทําให้ลูกค้ามอีํานาจในการต่อรองสูง เนื่องจากมทีางเลือกหลายทางเลอืก  โดยลูกค้า
สามารถเลอืกพจิารณาจากอตัราดอกเบี้ย และการบริการเพื่อใช้ในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
ของธนาคาร ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ จะพบในเรื่องของความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร
ซึง่ถ้าลูกคา้ไม่เกดิความพงึพอใจและหนัไปใช้บรกิารสนิเชื่อกบัธนาคารคู่แข่งขนัทําให้ธนาคาร
ต้องสูญเสยีลูกค้ารายสําคญัๆ ไป นอกจากนี้ยงัมผีลกระทบทางดา้นภาพลกัษณ์ และภาพพจน์
ของธนาคารทีไ่มแ่ขง็แกรง่พอในสายตาของลูกคา้ ในเรื่องของการยอมรบั และ ตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารเนื่องจากว่าลูกค้ามสีทิธเิลอืกธนาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ทนัทตี้องการและรวดเรว็ ดงันัน้ทางธนาคารจงึต้องมกีารปรบักลยุทธ์ใหม่ เพื่อรองรบักบัการ
แข่งขนัที่รุนแรง และปรบัโครงสรา้งกระบวนการทํางานเพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกนั และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้ท่าเทยีมคู่แขง่ 
 

       4.   วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 4.1 ศกึษาความพงึพอใจในการใช้บรกิาร สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ํ้า
ประกนั (ไมม่บีุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร  สาํนกัพหลโยธนิ ก่อนการอนุมตัสินิเชื่อ
ฯ และหลงัการอนุมตัสินิเชื่อฯ 
 4.2 เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ และแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดของสินเชื่อ
สวสัดกิารประเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ไมม่บีุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร 
 4.3 เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขนัสําหรับสินเชื่อสวัสดิการประเภทไม่มี
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ไมม่บีุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร 
 4.4 เพื่อกําหนดแผนการตลาดสําหรบัสินเชื่อสวัสดิการประเภทไม่มหีลกัทรพัย์คํ้า
ประกัน (ไม่มีบุคคลคํ้าประกัน) สําหรบัข้าราชการทหารได้อย่างเหมาะสมตรงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร 
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  5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 5.1 ทราบความพงึพอใจในการใช้บรกิาร สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ํ้า
ประกนั (ไมม่บีุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร  สาํนกัพหลโยธนิ ก่อนการอนุมตัสินิเชื่อ
ฯ และหลงัการอนุมตัสินิเชื่อฯ 
 5.2 ทราบโอกาสทางธุรกจิ และแนวโน้มการเตบิโตทางการตลาดของ สนิเชื่อสวสัดกิาร
ประเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ไมม่บีุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร 
 5.3 ทราบความสามารถในการแข่งขนัสําหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัย์
คํ้าประกนั (ไมม่บีุคคลคํ้าประกนั) สาํหรบัขา้ราชการทหาร 
 5.4 สามารถนําข้อมูลมากําหนดแผนการตลาดสําหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มี
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (ไม่มบีุคคลคํ้าประกนั) สําหรบัขา้ราชการทหารไดอ้ย่างเหมาะสมตรงกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร 

 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตดัสินใจซื้อของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการสําคญัที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่
ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจนัน้มขี ัน้ตอนการตดัสนิใจอยา่งไร 
 อดุลย์  จาตุรงคกุล (2539: 48-49) แสดงกระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภคแบ่ง
พจิารณาเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
  
 1. การรบัรูป้ญัหา (Problem Recognition) คอืการทีผู่บ้รโิภคตระหนักถงึความต้องการ
ของตนเองซึ่งเกดิจากการทีผู่้บรโิภคเหน็ถงึความแตกต่างของสภาวะที่เขาปรารถนาจะให้เป็น 
เลง็เหน็ปญัหามกัจะเกดิจากความต้องการหรอือาจจงูใจของผู้บรโิภคในการแสวงหาสนิคา้หรอื
บรกิารทีม่คีุณภาพ เช่น ผู้บรโิภคมคีวามต้องการจะบํารุงร่างกายอนัเนื่องมาจากความต้องการ
ของตนเองที่ยากจะให้ร่างกายได้รบัสารอาหารครบถ้วน เพื่อเป็นการป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ที่
อาจจะเกดิขึน้กบัตนได ้เป็นตน้ ความตอ้งการซือ้สนิคา้นัน้อาจเกดิจากสิง่จงูใจทีส่รา้งขึน้โดย 
  1.1 ตวัของผูบ้รโิภคเอง เกดิจากสิง่จงูใจภาพในตวัของตวัผูบ้รโิภคเอง 
  1.2 คนในสงัคมทีเ่ขาอยู ่เช่น ครอบครวั ญาตพิีน้่อง ผูร้ว่มงาน เพื่อนฝงู 
  1.3 สถานการณ์บางอยา่งทีเ่ปลีย่นไป เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย 
 2. การแสวงหาทางเลอืก (Search for Alternative) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ 
และสิง่ที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ตัว ผู้บรโิภคจะดําเนินการตอบสนองความ
ต้องการของเขาทนัท ีแต่การตอบสนองภายหลงั เมื่อความต้องการทีถู่กกระตุ้นไดส้ะสมไวม้าก
จะทําให้เกดิภาวะอย่างหนึ่ง คอื ความตัง้ใจให้ได้รบัการตอบสนองความต้องการ โดยผูบ้รโิภค
จะพยายามค้นหาขอ้มูลเพื่อสนองความต้องการที่สะสมไว้ ปรมิาณของขอ้มูลที่ผู้บรโิภคค้นหา

ภาพประกอบ 1 แสดงรปูประกอบกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

(ผูบ้รโิภค) 

 

การรบัรู้
ปญัหา 
(Problem 

Recognition) 

การคน้หา
ขอ้มลู 

(Information 
Search) 

การ
ประเมนิผล
ทางเลอืก 

(Evaluation of 
Alternatives) 

การตดัสนิใจ
ซือ้ 

(Purchase 
Decision) 

พฤตกิรรม
ภายหลงัการ

ซือ้ 
(Postpurchase 

Behavior) 
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ขึ้นอยู่กบัความต้องการที่บุคคลเผชญิอยู่ในระดบัมากหรอืน้อย จํานวนเวลาที่ใช้ ในการเลอืก
ราคาสนิค้าและระดบัความเสี่ยงภยัที่พงึมถี้าการตดัสนิใจนัน้อาจมกีารผดิพลาด การแสวงหา
ขอ้มลูทาํได ้2 ทาง คอื 
  2.1 Internal Search เป็นการดงึเอาขอ้มลูทีเ่กบ็สะสมไวใ้นความทรงจาํ มาใชใ้น
การวเิคราะหห์าทางเลอืกเพื่อนําไปสู่การตดัสนิใจซือ้ ถ้าหากผูบ้รโิภคพบว่าขอ้มลูในความทรง
จํา เช่น ข้อมูลจากการอ่าน ฟงั ชมโฆษณา ขอ้มูลที่ได้จากประสบการณ์การใช้โดยตรง มไีม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อก็จะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งเรียกว่า External 
Search 
  2.2 External Search เป็นการหาขอ้มลูเพิม่เตมิภายหลงัจากทีไ่ดเ้ลง็ปญัหาโดย
ผูบ้รโิภคมองเหน็ว่าควรจะซือ้สนิคา้ประเภทใด หรอืยีห่อ้ใด มกัเกดิขึน้กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
ประเภท High Involvement Product แหล่งขอ้มลูทีไ่ปแสวงหาม ี2 ทาง คอื 
   2.2.1 ขอ้มลูที่ควบคุมโดยนักการตลาด (The Marketer – Controlled 
Sources) ไดแ้ก่โฆษณาจากสื่อต่างๆ นับว่าเป็นขอ้มลูทีห่าไดง้่ายทีสุ่ด หรอือาจมกีารตดิต่อกบั
พนกังานขายโดยตรง 
   2.2.2 ขอ้มูลทัว่ไป (General Information Sources) ได้แก่ บทความ
ทัว่ไป หรอืจากปากต่อปาก 
 3. การประเมนิผลทางเลอืก (Alternative Evaluation) เมื่อได้ขอ้มูลต่างๆ มาแล้ว 
ผู้บรโิภคจะนําทางเลือกแต่ละทางมาเปรยีบเทยีบ ว่ามดี้านบวกและด้านลบ อย่างไรในการ
พจิารณาทางเลอืกนี้ ผูบ้รโิภคจะดงึเอาเกณฑก์ารประเมนิผลความเชื่อ ทศันคต ิและความสนใจ
ทีจ่ะซือ้ ซึง่เป็นสิง่ทีถู่กปลกูฝงัอยูใ่นจติใจของคนๆ นัน้ อยูก่่อนแลว้มาใชใ้นการตดัสนิ 
  3.1 เกณฑป์ระเมนิผล (Alternative Criteria) แต่ละคนจะมมีาตรฐานและขอ้จาํกดั
ในการประเมนิสนิค้าหรอืยีห่้อต่างๆ ไม่เหมอืนกนั ในการประเมนิผลทางเลอืกคอื จะซื้อสนิค้า
แบบไหน ยีห่้อไหน ผู้บรโิภคมกัจะประเมนิผลโดยอาศยัความสนใจในลกัษณะสนิค้า เนื่องจาก
สนิคา้หนึ่งๆ จะมคีุณสมบตัหิลายอย่างแต่ผู้บรโิภคจะพจิารณาเฉพาะคุณสมบตัทิีเ่ขาสนใจ หรอื
อาจจะประเมนิจากผลประโยชน์ที่จะไดรบัจากสนิค้ายีห่้อนัน้ๆ และมกีารเปรยีบเทยีบว่าสนิค้า
แต่ละประเภทหรอืยีห่อ้แต่ละยีห่อ้ไหนดกีว่ากนั หรอืใหป้ระโยชน์มากกว่ากนั แต่ผูบ้รโิภคกไ็ม่ได้
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลนี้กับสินค้าทุกประเภทหรือทุกยี่ห้อ ผู้บริโภคมักใช้เกณฑ์
ประเมนิผลนี้กบัสนิค้าทีม่รีาคาแพง มคีวามเกี่ยวพนักบัภาพลกัษณ์ของตวัเองหรอืมคีวามเสีย่ง
สูงในการเลอืกผดิยีห่อ้ (High Involvement Product) เกณฑท์ีน่ิยมใชม้กัเป็นเรื่องของราคาและ
ยีห่อ้ 
  3.2 ความเชื่อ (Belief) หมายถึงภาพลกัษณ์หรอืยี่ห้อ กล่าวคือ เป็นการ
ประเมนิผลโดยอาศยัการพฒันาความเชื่อถอืในตราสนิค้า เนื่องจากความเชื่อถอืของผู้บรโิภค
ขึน้อยูก่บัประสบการณ์เฉพาะอยา่งของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอราคาสนิคา้ 



16 

 

  3.3 ทศันคต ิ(Attitude) ทศันคตต่ิอสนิคา้ ซึง่เป็นผลมาจากความเชื่อ คอื ถ้าเชื่อ
ว่าสนิค้านัน้ดผีู้บรโิภคก็จะมทีศันคตทิี่ด ีเกดิความชอบต่อสนิค้านัน้ ถ้าเกดิความไม่เชื่อกจ็ะไม่
ชอบในสนิคา้นัน้  
  3.4 ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ (Purchase Inanition) เมื่อมคีวามเชื่อแลว้ ทศันคตทิีด่ต่ีอ
ทางเลอืกนัน้กจ็ะทาํใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้ ซึง่จะนําไปสู่พฤตกิรรมการซือ้ 
 4. การตดัสนิใจซือ้ (Choice / Purchase) 
 เมื่อทําการประเมนิแล้วจะช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถกําหนดความพอใจระหว่างสนิค้า
ต่างๆ ทีเ่ป็นทางเลอืกและในทีสุ่ดกระบวนการตดัสนิใจกจ็ะมาสิน้สุดทีก่ารซือ้สนิคา้หรอืยีห่อ้ทีไ่ด้
พจิารณามาใช ้เช่น เมือ่กระบวนการตดัสใินใจซือ้ของผูบ้รโิภคมาถงึขัน้สุดทา้ยแลว้ กจ็ะมกีาร 
ตดัสนิใจซือ้ในทา้ยทีสุ่ด 
 ในส่วนของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Variable 
Influencing Decision Process) สามารถแบ่งเป็น 
  4.1 ปจัจยัของตวับุคคล (Individual Characteristics) ประกอบดว้ย 
   4.1.1 แรงจงูใจ (Motive / Motivation) 
   4.1.2 ทศันคต ิ(Attitude) 
   4.1.3 วธิกีารดาํเนินชวีติ (Lifestyle) 
   4.1.4 ลกัษณะท่าทางและนิสยั (Personality) 
  ตวัอยา่งเช่น ทศันคตขิองบุคคลอื่นทีม่ผีลต่อสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ จะมทีัง้ 
ทศันคตดิา้นบวกและลบ ถ้าเป็นทศันคตดิ้านบวก เช่น เหน็ว่าสนิค้านัน้มคีุณภาพดกีจ็ะยิง่เสรมิ
ให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อเรว็ขึ้น หากเป็นทศันคติด้านลบ เช่น เห็นว่าสนิค้านัน้มคีุณภาพไม่ด ี
ราคาแพงเกินไป ก็จะทําให้ผู้บรโิภคเกิดความลงัเลและอาจยกเลกิการซื้อได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มี
ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล กล่าวคอื ทําใหพ้ฤตกิรรมของบุคคลหนึ่ง
แตกต่างไปจากบุคคลอื่น 
  4.2 ปจัจยัทางสงัคม (Social Influence) ประกอบดว้ย 
   4.2.1 วฒันธรรม (Culture) 
   4.2.2 กลุ่มอา้งองิ (Reference Group) 
   4.2.3 ครอบครวั (Family) ความตัง้ใจซือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากระดบัรายได ้
ขนาดของครอบครวั กลุ่มอ้างองิ วฒันธรรม ภาวะทางเศรษฐกจิ การคาดคะเนต้นทุน และการ
คาดคะเนถงึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากสนิคา้ 
  4.3 สถานการณ์ต่างๆ ที่เผชญิอยู่ (Situation Influence) ซึ่งอาจมผีลทําให้
กระบวนการ Circumstance ซึง่อาจเป็นสถานการณ์ทีไ่ม่อาจคาดคะเนได ้ขณะทีผู่บ้รโิภคกําลงั
จะซื้อสนิค้า อาจมปีจัจยับางอย่างมากระทบกระเทอืนต่อความตัง้ใจซื้อ ตวัอย่างเช่น ความไม่
พอใจในลกัษณะของพนักงานขาย ความกงัวลใจเกี่ยวกบัรายได้ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
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สถานการณ์ทางสงัคม เช่น ตกงาน หรอือาจจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกบัทางเลอืก เช่น ยีห่อ้ทีเ่รา
กําลงัพจิารณาอาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงอยา่งกะทนัหนั 
 5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) 
 หลงัการซือ้หรอืทดลองใช้สนิค้า ผู้บรโิภคจะมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัความพอใจหรอืไม่
พอใจในตวัสนิคา้ (Satisfaction / Dissatisfaction) ซึง่ความพอใจหรอืไม่พอใจ จะมผีลต่อความ
เชื่อ ทศันคตแิละความตัง้ใจในการซือ้ครัง้ต่อๆ ไป กล่าวคอื ถ้าซือ้มาใชแ้ลว้ด ีความรูส้กึพอใจนี้
กจ็ะถูกเกบ็เป็นความเชื่อต่อตวัสนิคา้ และทําใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ีผลทีต่ามมากค็อืความสนใจซื้อ
ซํ้าและอาจบอกต่อผู้อื่น แต่ถ้าเกิดความไม่พอใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่อ 
ทศันคต ิและทําใหไ้ม่สนใจซือ้สนิคา้ประเภทนี้หรอืยีห่อ้นี้อกี การตดิสนิใจซือ้กจ็ะเริม่ต้นกลบัไป 
ที่การเริม่หาข้อมูลใหม่เกี่ยวกบัสนิค้าอื่นหรอืยี่ห้ออื่นๆ ใหม่อีกครัง้ ความไม่พอใจหลงัการซื้อ
หรอืใชส้นิคา้มสีาเหตุทัว่ไป 4 ประการ คอื 
  5.1 ความรูส้กึไม่แน่ใจ เพราะในขัน้การตดัสนิใจซื้อ ผู้บรโิภคพบว่าสนิค้ามทีัง้
ขอ้ดแีละขอ้เสยี เมือ่ซือ้มาใชแ้ลว้ผูบ้รโิภคกย็งัมคีวามรูส้กึไมแ่น่ใจตดิอยูต่ลอดเวลา 
  5.2 ความรูส้กึไมด่หีลงัการซือ้ และไดย้นิไดฟ้งัเรือ่งบกพรอ่งต่างๆ ของสนิคา้ 
ทีซ่ือ้มา 
  5.3 ทราบภายหลงัว่าสนิคา้อย่างเดยีวกนันัน้  สามารถซือ้ไดถู้กกว่าถ้าซือ้จากที่
อื่น    
  5.4 พบว่าสนิคา้นัน้ทํางานไดไ้ม่เป็นทีพ่อใจ เมื่อเกดิความไม่พอใจ ผูบ้รโิภคมวีธิี
ที่จะผ่อนคลายได้โดยการขายสนิค้านัน้ให้กับคนอื่นต่อไป หรอืคืนสินค้าไปหรอืพยายามหา
ข่าวสารอื่นมาเสรมิความเชื่อมัน่ว่าสนิค้านัน้ยงัมคีุณสมบตัเิด่นด้านอื่นๆ สนับสนุนอยู่ และใน
ทีสุ่ดกจ็ะไมซ่ือ้และใชส้นิคา้นัน้อกีต่อไป กาญจนา  แกว้เทพ.(2543 : 306-312) 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึตวัแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครื่องมอื
ต่อไปนี้  
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พงึพอใจผลติภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวัตนก็ได้ ผลติภณัฑ์จงึประกอบด้วย สนิค้า 
บรกิาร ความคดิ สถานที ่องค์กรหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มมีลูค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีลทําใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้การกําหนดกลยุทธด์า้น
ผลติภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
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  1.1 ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product Differentiation) และ(หรอื) ความ
แตกต่างการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 
  1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product 
Component) เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูรา่งลกัษณะ คุณภาพ การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 
  1.3 การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อแสดงตําแหน่งทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่าในจติใจของลกูคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะ
ใหม่ และปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ (New and Improved) ซึ่งต้องคํานึงถงึความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 
  1.5 กลยุทธเ์กี่ยวกบัส่วนประสมผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์
(Product Line)  
 2. ราคา (Price) หมายถงึ มลูค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัทีส่องทีเ่กดิขึน้   
ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บรโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่า 
(Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้มลูค่าสงูกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้  
ดงันัน้ ผูก้ําหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถงึคอื 
  2.1 การยอมรบัของลกูคา้ในมลูค่าของผลติภณัฑว์่าสงูกว่าราคาผลติภณัฑน์ัน้ 
  2.2 ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.3 การแขง่ขนั 
  2.4 ปจัจยัอื่นๆ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึ่ง
ประกอบดว้ยสถาบนั และกจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด 
สถาบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายกค็อืสถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมเป็นกจิกรรมที่
ช่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษา สนิคา้คง
คลงั การจดัจาํหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ 
  3.1 ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถงึ เสน้ทางที่
ผลติภณัฑ ์และ(หรอื) กรรมสทิธิท์ีผ่ลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดั
จาํหน่าย จงึประกอบดว้ยผูผ้ลติตลาด ผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายสนิคา้ (Physical Distribution) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวั
สนิคา้จงึประกอบดว้ยงานทีส่าํคญัต่อไปนี้ 
   3.2.1 การขนส่ง (Transportation) 
   3.2.2 การเกบ็รกัษาสนิคา้ (Storage) และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) 
   3.2.3 การบรหิารสนิคา้คงเหลอื (Inventory Management) 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใช้พนักงาน
ขายทําการขาย (Personal Selling) และการตดิต่อสื่อสารโดยใชเ้ครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมี
หลายประการ ซึง่อาจเลอืกใชห้นึ่ง หรอืหลายเครือ่งมอืต่อไปนี้ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์ร
และ (หรอื) ผลติภณัฑบ์รกิาร หรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยุทธใ์น
การโฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.1.1 กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) 
   4.1.2 กลยทุธส์ื่อ (Media Strategy) 
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้ง
ขา่วสารและจงูใจตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้นี้จะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.2.1 กลยทุธก์ารขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy)  
   4.2.2 การจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 
  4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นักงานขาย และการใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์
ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้ หรอืการซื้อ โดยลูกค้าขัน้สุดท้ายหรอืบุคคลอื่นใน
ช่องทางการส่งเสรมิการขายม ี3 รปูแบบ คอื 
   4.3.1 การกระตุ้นผู้บรโิภคเรยีกว่าการส่งเสรมิการขายที่มุ่งสู่ผู้บรโิภค 
(Consumer Promotion) 
   4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรยีกว่า การส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่คนกลาง 
(Trade Promotion)  
   4.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรยีกว่า การส่งเสรมิการขายที่มุ่งสู่
พนกังานขาย (Sale for Promotion) 
  4.4 การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relation) การให้
ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการ
ประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ ความพยายามที่มกีารวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิี่ดี
ต่อองคก์ารใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct Response Marking) เป็น
การตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรอืหมายถงึ 
วธิกีารต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผู้ซื้อและทําให้เกดิการตอบสนอง
ในทนัท ีเครือ่งมอืนี้ประกอบดว้ย 
   4.5.1 การขายทางโทรศพัท ์
   4.5.2 การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 
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   4.5.3 การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก 
   4.5.4 การขายทางโทรทศัน์ วทิยุ หรอืหนังสอืพมิพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามี
กจิกรรมการตอบสนอง เช่น ใชค้ปูองแลกซือ้ 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดและการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 การจดัการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทัว่ไปหมายถงึ การกําหนด
วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององคก์ร
ในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้จงึวางแผนทํากจิกรรมต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดําเนินงาน
ตามพนัธกิจอนันําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากน้ีเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่อาจก่อใหเ้กดิโอกาสหรอือุปสรรค
แก่องค์กรได้ องค์กรจงึจําเป็นต้องพจิารณาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อหาจุดแขง็หรอื
จุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรค หรอืใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มอียู่นัน้ได ้
ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยคาํนึงถงึ 

1. ลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์ร 
2. ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
3. สภาพแวดลอ้ม 
4. การจดัสรรทรพัยากร 
5. การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
หลกัการส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
การจดัการเชงิกลยุทธจ์ะนําไปสู่การเพิม่โอกาสของความสาํเรจ็และความลม้เหลวของ

องคก์ารไดอ้ยา่งไรนัน้มหีลกัสาํคญัดงันี้ 
1. การจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นการกําหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง ภารกจิ และวตัถุประสงค์

ขององค์การธุรกจิอย่างเป็นระบบ  ดงันัน้การจดัการเชงิกลยุทธ์จงึเป็นสิง่ที่กําหนดทศิทางของ
องคก์าร  และช่วยใหน้กับรหิารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม  การตระหนักถงึ
ความเปลีย่นแปลงนัน้  ทําใหน้ักบรหิารสามารถกําหนดวตัถุประสงคแ์ละทศิทางการดําเนินงาน
อยา่งเป็นรปูธรรม  สอดคลอ้งกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงได ้

2. การจดัการเชงิกลยุทธ์ยงันําไปสู่การจดัการความเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึน้  เนื่องจากมี
การเตรยีมรบักบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงไวแ้ลว้  ทาํใหอ้งคก์ารคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดต่อองคก์าร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้เนื่องจาก
การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นการกําหนดวธิกีารหรอืแนวทางในการดําเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ 
ขององคก์าร  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีต่ ัง้ไว ้
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3. การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นการนําแนวทางในการดําเนินองคก์ารทีค่ดิคน้สรา้งสรรค์
ขึ้น  และนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ดงันัน้ความคิดสร้างสรรค์จงึเป็นสิง่จําเป็น
สาํหรบันกับรหิาร 

4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักของนักบริหาร  เนื่ องจากต้องวางแผน
ประยุกต์ใช้  และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค์การ   การจัดทําและปฏิบัติให้
สอดคลอ้งตามแผนกลยุทธจ์งึมคีวามสําคญัโดยเฉพาะในระยะยาว  ดงันัน้ความสามารถในการ
กําหนดกลยทุธข์องนกับรหิาร  และความสามารถในการควบคุมใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกลยุทธ์
ทีว่างไวไ้ด ้ จะเป็นสิง่สะทอ้นศกัยภาพและและสะทอ้นของผูบ้รหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี

5. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จะช่วยสร้าง
ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ  และเสรมิสรา้งการพฒันาขดีความสามารถ
ทางการบรหิารของนักบรหิาร  รวมทัง้ช่วยเตรยีมความพรอ้มและพฒันาบุคลากรที่อยู่ภายใน
องค์การ  เนื่องจากการพฒันาเชิงกลยุทธ์จะต้องมกีารสร้างความเข้าใจและแนวทางในการ
เตรยีมพรอ้ม  เพื่อรบักบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มและคู่แข่ง  นอกจากนี้
แล้วการจดัการเชิงกลยุทธ์ยงัช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม   โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการดาํเนินงานทาํใหส้ามารถจดัลําดบัการดําเนินงานตามลําดบัความสําคญัเร่งด่วน
ได ้

6. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทํางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติ
หน้าที่  เนื่องจากมกีารกําหนดกลยุทธ์  การประยุกต์ใช้  และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่าง
ชัดเจน  ทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ   โดยเฉพาะความเข้าใจใน
วตัถุประสงค์ขององค์การ  อกีทัง้จะช่วยให้มกีารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
สอดคลอ้งกบัการบรหิารองคก์ารในส่วนต่าง ๆ 

องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
การจดัการเชงิกลยทุธ ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยพืน้ฐาน 5 ประการ คอื 

1. การกําหนดทศิทาง (Direction Setting) 
2. การประเมนิองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning)  
3. การกําหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation)  
4. การดาํเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation)  
5. การประเมนิผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
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1. ก าหนดทิศทาง 
ในการกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย   การกําหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) และการกําหนดภารกจิ ( Mission ) หรอื กรอบในการดําเนินงานที่ชดัเจนจะช่วยให้
องคก์ารสามารถกําหนดทศิทางในระยะยาว  อกีทัง้ยงัแสดงถงึความตัง้ใจในการดําเนินธุรกจิอกี
ดว้ย 

ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบรหิารจดัการเชิงกลยุทธ์นัน้  ขัน้แรกองค์การ
จะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลกัที่สําคญัของบรษิัท  ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรอื
ขอ้ความของบรษิทัที่พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปจัจุบนั  และกําลงัจะทําอะไรในอนาคต
และองคก์ารเป็นองค์การแบบใด  และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทัง้นี้เพื่อบรรลุสู่ความ
เป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไป
ด้วย  ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรชัญาสําคญัที่ผู้บรหิารตัดสนิใจกระทํา  ซึ่งแสดงถึง
พนัธะของบรษิทัทีม่ต่ีอเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัคุณค่าของผูบ้รหิาร  นอกจากนี้แลว้ภารกจิยงั
จะสรา้งสภาพแวดลอ้มในการกําหนดกลยทุธอ์กีดว้ย 

เป้าหมาย (Gold) คอืการบอกถึงสิง่ที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต  และ
พยายามบรรลุ  โดยมกีารกําหนดให้ชดัเจน  กระชบั  ตรงจุด  และสามารรถวดัได้  ทัง้นี้การ
กําหนดเป้าหมายจะมกีารกําหนดใหช้ดัเจนขึน้กว่าการกําหนดภารกจิว่าจะตอ้งทาํสิง่ใด 

 
2. การประเมินองคก์ารและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั ้นจะประกอบไปด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอก  และการประเมนิสภาพแวดล้อมภายใน  โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
ทราบถงึ  จดุแขง็  จดุอ่อน โอกาส  และอุปสรรค  หรอืโดยทัว่ไปจะเรยีกว่าการวเิคราะหต์ามตวั
แบบสวอ็ท (SWOT Analysis) ไดแ้ก่ 

- การวเิคราะหจ์ดุแขง็ (Strength –S) 
- การวเิคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness –W) 
- การวเิคราะหโ์อกาส (Opportunity –O) 
- การวเิคราะหภ์าวะคุกคาม (Threat- T) 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis) การ
วิเคราะห์ภายในขององค์การนัน้ จะทําให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ  ช่วยให้
ประเมนิอดตีและแนวโน้มในปจัจบุนั การวเิคราะหภ์ายในสามารถทําไดโ้ดยการวเิคราะหป์จัจยัที่
จะนําไปสู่ความสําเรจ็ (Critical success factor) การวเิคราะห์ (Value chain) และวเิคราะห์
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กระบวนการหลกั (Core business process) ซึง่จะทําใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถหลกัทีโ่ดดเด่น 
(Core competency) 

 - การวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะนําไปสู่ความสําเรจ็ (Critical success factor) สามารถทํา
ไดโ้ดยการวเิคราะหล์กัษณะของกจิการ ตําแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และการ
พฒันาองคก์าร 

- การวเิคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกจิกรรม
หลกั และกิจกรรมย่อยขององค์การ  โดยการพยายามจดักิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรม
หลกั  เพื่อจะสรา้งคุณค่าทีส่นองตอบกบัค่านิยมของลูกคา้  โดยสายงานหลกัจะทําหน้าทีใ่นการ
ผลิตกิจกรรมพื้นฐาน  ประกอบไปด้วย   การ นํ า เข้า วัต ถุ ดิบ   การผลิตสินค้ าแล ะ
บรกิาร  การตลาด  และการให้บรกิารลูกค้า  ส่วนสายงานสนับสนุนจะทําหน้าที่ในการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ การพฒันาเทคโนโลย ี การการจดัซือ้วตัถุดบิ  เนื่องจากการวเิคราะหห์่วงโซ่
ค่านิยม  จะทําให้องค์การได้รบัรูถ้งึค่านิยมของลูกค้าไดอ้ย่างชดัเจน    ทําใหส้ามารถวเิคราะห์
และเชื่อมโยงค่านิยมของลกูคา้  เขา้สู่กจิกรรมทุกกจิกรรมขององคก์าร 

- การวิเคราะห์กระบวนการหลกั (Core business process) และระบบการ
ดําเนินงาน เป็นกระบวนการสรา้งคุณค่าทีเ่ชื่อมโยงระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดบิ องคก์าร และลูกค้า
เขา้ดว้ยกนั โดยมกีระบวนการหลกัขององคก์าร เพื่อพฒันาสนิคา้และบรกิาร และเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้  

โดยสรปุแลว้การวเิคราะหป์จัจยัภายในหรอืสภาพแวดลอ้มภายในนี้จะทําใหท้ราบถงึจุด
แขง็หรอืจดุอ่อนทางธุรกจิขององคก์าร 

จดุแขง็ : ลกัษณะหรอืองคป์ระกอบขององคก์ารทีม่สีมรรถนะเหนือกว่า 
จุดอ่อน : ลกัษณะหรอืองค์ประกอบขององค์การที่มสีมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทยีบกบั

คู่แขง่ 
 
2.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก า ร  ( External 

Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อมใน
การดาํเนินงาน 

- สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสําคญั 
แต่อาจจะไมใ่ช่สิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป 
มตีวัแบบในการพจิารณา คอื PEST Environment ไดแ้ก่  

 สภาพแวดลอ้มดา้นการเมอืง (Political Environment –P)  
 สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ (Economic Environment –E)  
 สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม (Sociological Environment –S)  
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 สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี(Technology Environment –T)  
สภาพแวดล้อมทัว่ไปสามารถส่งผลกระทบต่อองคก์ารได้ ยกตวัอย่างเช่น หากรฐัออก

กฎหมายที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกจิ  ก็จะส่งผลดต่ีอโอกาสในการดําเนินงานขององค์การ  หรอื
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็อาจส่งผลใหส้นิคา้มคีวามลา้สมยัอยา่งรวดเรว็ เป็นตน้  

- สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน (Task Environment) ไมเคลิ อี พอร์ตเตอร ์
(Michael E.Porter ) ไดเ้สนอตวัแบบการวเิคราะหส์ภาพการแข่งขนั  โดยใชต้วัแบบทีช่ื่อ The 
Five Competitive Force  ซึ่งจะทําให้เราทราบถงึสมรรถภาพคู่แข่งที่เขา้มาใหม่ ทราบความ
ตอ้งการของลกูคา้  สามารถสรา้งความร่วมมอืกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ  การระมดัระวงัไม่ใหลู้กคา้หนั
ไปใหค้วามสนใจสนิคา้ทดแทน  และโดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นตวัแบบทีช่่วยในการวเิคราะหค์ู่แข่ง
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

- การวเิคราะหค์ู่แข่งทีเ่ขา้มาใหม่ (New Entrance) ผูท้ีเ่ขา้มาใหม่มคีวามมุ่งหวงัที่
จะเขา้มามสี่วนรว่ม หรอืมสี่วนแบ่งทางการตลาด  ดงันัน้จงึเป็นภาวะทีคุ่กคาม  ซึง่จะมมีากหรอื
น้อยขึน้อยู่กบัอุปสรรคที่เขา้มาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ  โดยสิง่ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่
เขา้มาใหม ่ไดแ้ก่  

 Economies of Scale ความประหยดัที่เกดิจากการผลติจํานวนมาก 
(Economies of Scale) ทําให้คู่แข่งต้องมกีารผลติที่มขีนาดใหญ่พอ  จงึจะสามารถต่อสู้กบั
กจิการเดมิได ้ 

 ความแตกต่างของสินค้า Differentiation หรอื ขนาดของทุน Capital 
Requirement  เนื่องจากผู้ที่เข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงมากในด้านต่าง ๆ เป็น
ต้น  เหล่านี้เป็นตวัอย่างของอุปสรรคสําหรบัผูท้ี่เขา้มาใหม่  ซึง่นักบรหิารจะต้องสรา้งภาวะการ
ตอบโต ้ โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหมใ่นดา้นต่าง ๆ 

- การวเิคราะหผ์ูซ้ือ้ (Buyer) ผูบ้รหิารในองคก์ารภาครฐั และภาคเอกชน  จะต้องให้
ความสําคญักบัลูกค้า เนื่องจากองค์การจะต้องเผชญิกับอํานาจการต่อรองของลูกค้า  ในเรื่อง
ของปรมิาณ  คุณภาพ  และราคา  

- การวเิคราะหผ์ูจ้ดัส่งวตัถุดบิ (Supplier) ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิจะมคีวามสําคญัเนื่องจาก
องค์การจะต้องเผชญิกบัพลงัการต่อรองของผูจ้ดัส่งวตัถุดบิเช่นเดยีวกบัลูกค้า  ดงันัน้ผู้บรหิาร
ทัง้องคก์ารภาครฐัและองคก์ารภาคเอกชน  จะตอ้งปรบักลยทุธเ์พื่อรบักบัพลงัการต่อรองนัน้ 

- การวเิคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมสีนิค้าหรอืบรกิารทดแทนทําให้
องคก์ารต่าง ๆ จะต้องใหค้วามสําคญักบัคุณภาพของสนิคา้  ราคา  และบรกิารทีนํ่าเสนอใหก้บั
ลกูคา้  เนื่องจากการละเลยความสาํคญัดงักล่าวจะทาํใหอ้งคก์ารเสยีเปรยีบต่อคู่แขง่ได ้

- การวิเคราะห์คู่แข่ง  (Rival) คู่แข่งมีความสําคัญอย่างยิ่งที่นักบริหารจะต้อง
คํานึงถงึ   เนื่องจากนักบรหิารจะต้องใชก้ลยุทธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่ง การละเลย
หรอืไมใ่หค้วามสาํคญักบัคู่แขง่จะหมายถงึความพ่ายแพ้  



25 

 

โดยสรุปแล้วการวเิคราะห์ปจัจยัภายนอกหรอืสภาพแวดล้อมภายนอกน้ีจะทําให้ทราบ
ถงึโอกาสหรอือุปสรรคทางธุรกจิขององคก์าร 

 
3. การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 
การกําหนดกลยทุธเ์ป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคทีไ่ด้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จากการ
วเิคราะห์สภาพแวดลม้ภายใน โดยองค์กรจะต้องกําหนด และเลอืกกลยุทธ์ทีด่ทีี่สุดที่เหมาะสม
กบัองคก์รทีสุ่ด ผูบ้รหิารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองคก์รจงึจะไปถงึเป้าหมายทีไ่ด้
กําหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์กรกําหนดเป็นกลยุทธ์ ทัง้นี้จะต้อง
คาํนึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื 

1. กลยทุธร์ะดบับริษทั (Corporate Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม และบ่งบอกถงึกลยุทธ์โดยรวม และทศิทางในการแข่งขนั

ขององค์กร ว่าองค์กรจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะดําเนินง านอย่างไร และจะจัดสรร
ทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร เช่น การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร การ
ขยายตวัไปในธุรกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเลย 

การวางแผนที่มกีารกําหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมายระยะยาวที่แน่ชดั มกีารวเิคราะห์
อนาคตและคดิเชงิการแข่งขนั มรีะบบการทํางานทีม่คีวามสามารถในการปรบัตวัสูง สําหรบัการ
ทํางานในสิง่แวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เพื่อใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ 
มรีะบบการทํางานทีค่ล่องตวั มกีารดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูง เพื่อนําสู่เป้าหมายในอนาคต 
สามารถเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความก้าวหน้า 
(Growth) ขององคก์รในอนาคต 

ก่อนเลือกกลยุทธ์องค์กรไปแนวทางไหน ต้องวเิคราะห์สภาวะการณ์รอบด้านใน
อุตสาหกรรมนัน้เสยีก่อน เพื่อสรา้งโอกาส และการไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธก์ารแข่งขนั โดยอาจวาง
กลยทุธอ์งคก์รจากประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

1.1 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เป็นกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างดา้นการเจรญิเตบิโต โดยการเพิม่ระดบัการปฏบิตัิการขององคก์ร หรอืเป็นกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของบรษิัท เพื่อการเจริญเติบโตของ
ยอดขาย รายได ้และกําไร 

1.1.1 กลยุทธ์การขยายตวัแบบเข้มข้น (Intensive Growth Strategies) 
เป็นการพิจารณาโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้เข้มข้นยิง่กว่าผลิตภณัฑ์เดิม และตลาดเดิม 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คอื  
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- กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เป็นความ
พยายามที่จะเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้คว ามพยายามในการ
ดาํเนินงานทีม่ากกว่าเดมิ 

- กลยทุธก์ารพฒันาตลาด (Market Development Strategy) เป็นความ
พยายามในการที่จะเพิม่ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยการแสวงหาผลติภณัฑ์ใหม่ เป็นกล
ยุทธ์ที่เหมาะสําหรบัเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจํานวนมากจากผลิตภณัฑ์ในปจัจุบนัใน
ตลาดทีม่กีารอิม่ตวั หรอืใชเ้พื่อการพฒันาตลาดใหม่ 

- กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development Strategy) เป็น
ความพยายามในการเพิม่ยอดขายในการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม่ (New Product) จากตลาดเดมิ 
โดยกลยทุธน้ี์เหมาะสาํหรบัตลาดในปจัจบุนั หรอืพฒันาผลติภณัฑใ์หมส่าํหรบัตลาดใหม ่

1.1.2 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Integrative Growth Strategies) เป็นการ
คน้หาโอกาสการขยายตวัจากระบบการดาํเนินงานขององคก์ร ดงันี้  

- การขยายตวัตามแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการครอบครอง
กจิการทีอ่ยู่ในธุรกจิ หรอือุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องกนั เพื่อเพิม่ความสามารถในการควบคุม เพิม่
ผลกําไร สรา้งยอดขาย แบ่งเป็นการขยายกจิกรรมแบบไปขา้งหลงั (Backward Integration) กบั
การขยายกจิการแบบไปขา้งหน้า  (Forward Integration) 

- การขยายตวัตามแนวราบ (Horizontal Integration) เป็นการเข้า
ครอบครองกจิการทีเ่ป็นคู่แข่งอยู่ในธุรกจิเดยีวกนั เพื่อเพิ่มขนาดของกจิการ เพิม่ยอดขาย เพิม่
กําไร และเพิม่สดัส่วนการครองตลาด 

- การขยายกิจการแบบกระจายตัว (Diversification) เป็นการ
ครอบครองกิจการเพื่อต้องการการผลติ เทคโนโลย ีผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจําหน่าย 
สาเหตุเพราะตอ้งการมกีารเช่าซือ้กจิการทีม่กีารเตบิโตไดเ้รว็กว่า หรอืตอ้งการแหล่งการเงนิหรอื
เทคโนโลย ี

- การควบรวมกจิการและกจิการร่วมคา้ (Mergers & Joint Ventures) 
การควบรวมกจิการ เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการสลายตวั และรวมตวัเป็นกจิการองคก์รใหม่
ขึน้มา ส่วนกจิการรว่มคา้เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการรว่มมอืกนัสรา้งองคก์รธุรกจิใหมข่ึน้มา 

1.1.3 กลยุทธ์พนัธมิตร (Strategy Alliance) การเป็นหุน้ส่วนกนัระหว่าง 2 
บรษิทัหรอืมากกว่า เพื่อนําขอ้ไดเ้ปรยีบของแต่ละแห่งมาเป็นจุดแขง็ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางดา้นกลยุทธ์ทีส่ําคญั และได้ประโยชน์ร่วมกนั โดยกลยุทธพ์นัธมติรจะช่วยธุรกจิในดา้นการ
ปรบัตําแหน่งทางการตลาดให้มคีวามเขม้แขง็ในทนัท ีการลดต้นทุน การประหยดัจากการผลติ 
และการลดความเสีย่ง 
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1.2 กลยุทธ์คงท่ี (Stability Strategy) เป็นกลยุทธท์ีเ่กี่ยวกบัการรกัษาในสภาพ
เดิมในปจัจุบนั โดยการเสนอบรกิารเดิมต่อไปเพื่อให้บรกิารในตลาดเดิม หรอืเป็นกลยุทธ์ที่
บรษิัทใช้ เพื่อรกัษาขนาดและระดบัการดําเนินการของธุรกิจในปจัจุบนั กลยุทธ์น้ีจะไม่ใช้การ
ขยายตวั ลด หรอืเลกิกจิการ แต่จะเสนอสนิคา้ หรอืบรกิารเดมิในตลาดเดมิ เพื่อรกัษาสภาพเดมิ 
โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 

1.3 กลยุทธ์การตดัทอน (Stability Strategy) เป็นกลยุทธเ์กี่ยวกบักจิกรรมการ
ดําเนินงานในปจัจุบนัของบรษิทั หรอืเป็นกลยุทธ์ระยะสัน้สําหรบับรษิทัทีม่คีวามอ่อนแอ หรอืมี
ผลการดาํเนินงานทีล่ดลง ซึง่กลยทุธก์ารตดัทอนประกอบดว้ย 

1.3.1 กลยุทธ์การปรบัเปล่ียนธรุกิจ (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์
เพื่อใหธุ้รกจิอยูร่อดเมือ่ประสบภาวะวกิฤต โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยบัยัง้และเปลีย่นความอ่อนแอ
ทางด้านทรัพยากรทางการแข่งขัน และด้านการเงินให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น และปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน เพื่อใหเ้กดิความดงึดดูใจมากขึน้ 

1.3.2 กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestment Strategy) เป็นกลยุทธเ์มื่อบรษิทั
ดําเนินธุรกจิหลายสาย ธุรกจิเลอืกที่จะยุตกิารดําเนินงานในส่วนทีข่าดประสทิธภิาพ หรอืมกีาร
เจรญิเติบโตของยอดขายตํ่า เป็นกลยุทธ์ที่ขายกิจการไปบางส่วนหรอืทัง้หมดของบรษิทั เมื่อ
ผลติภณัฑห์รอืสายธุรกจิไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้

1.3.3 กลยุทธ์การเลิกกิจการ (Liquidation Strategy) เป็นการสิ้นสุดของ
ธุรกจิเนื่องจากอุตสาหกรรมนัน้ไมเ่ป็นทีด่งึดดูใจ และบรษิทัมคีวามอ่อนแอในการดําเนินงานเป็น
อยา่งมาก ไมส่ามารถทีจ่ะพฒันาบรษิทัใหเ้ตบิโตต่อไปได้ 

1.3.4 กลยุทธ์การเกบ็เก่ียวผลประโยชน์ (Harvest) เป็นกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวกบั
การลดค่าใช้จ่ายใหต้ํ่าที่สุด และพยายามทํากําไรระยะสัน้ให้สูงที่สุดด้วย เพื่อวางแผนการขาย
หรอืเลกิการดาํเนินงานในระยะยาว เมือ่บรษิทัอยูใ่นช่วงทีต่กตํ่า 

1.3.5 กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อบรษิัท
ประสบความลม้เหลวในการดาํเนินงาน และไมส่ามารถทีจ่ะแกป้ญัหาหรอืปรบัองคก์รใหมไ่ด ้

1.4 กลยุทธ์แบบผสม (Stability Strategy) เป็นการผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ ใน
เวลาเดยีวกนั 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
เป็นการกําหนดกลยุทธ์ในระดบัที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของ

องคก์รกบัคู่แขง่ และระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์รจะใชใ้นการแข่งขนั มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของ
ผลติภณัฑใ์หลู้งขึน้ โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ี่คลา้ยกนัไวด้้วยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกล
ยุทธ ์(Strategic Business Unit – SBU) เดยีวกนั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU นี้จะมุ่งการเพิม่
กําไร (Improving Profitability) และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึเรยีกกล
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ยุทธ์ในระดบันี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู่ 3 กลยุทธ ์
คอื การเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุนตํ่า (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 
และการกําจดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศูนย ์(Focus Strategy) 

2.1 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน เป็นการเน้นเรื่องต้นทุน คือ ทํายงัไงให้
ต้นทุนในการดําเนินงานตํ่าทีสุ่ด ซึง่ตวัอย่างได้แก่ ลดขนาดขององค์กรให้กะทดัรดั ลดของเสยี
และต้นทุนการพฒันาเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธท์ี่ดอีนัยาวนานกบัซพัพลายเออร ์ช่องทางการ
จาํหน่ายทีต่น้ทุนตํ่า 

2.2 กลยุทธ์ท่ีใช้ความแตกต่าง เป็นการสรา้งความแตกต่างในสายตาของลูกค้า 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ของคู่แข่งขนั มผีลต่อการเลอืกซือ้ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคใน
การซื้อสนิค้าและบรกิาร การสร้างความแตกต่างหรอืความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ต้องการ นวตักรรมทางเทคโนโลยี  ชื่อเสียงของธุรกิจ ด้านการบริการ ด้าน
ผลติภณัฑ ์

2.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้น เป็นการเน้นในบางกลุ่มของตลาดหรอืสนิค้าในบางสาย
ผลติภณัฑ ์หรอืพืน้ทีบ่างพืน้ที ่ซึง่ขอ้ดขีองกลยุทธแ์บบมุ่งเน้น คอื การแข่งขนัภายใต้ทรพัยากร
ทีจ่าํกดั 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 
เป็นการวางกลยทุธร์ะดบัในระดบัฝา่ยต่างๆ ขององคก์รทีว่างใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์

ธุรกิจ และกลยุทธ์องค์กร ซึ่งกลยุทธ์ระดบัต่างๆ จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และ
วสิยัทศัน์ทีว่างไว ้กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร จะประกอบดว้ยกลยทุธด์า้นต่างๆ ดงันี้ 

3.1 กลยทุธก์ารตลาดบริการ ซึง่เกีย่วกบัประเดน็ดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
กลยทุธท์างการตลาด (8 P’s Strategy) 
การจัดการด้านการตลาดของสินค้าทัว่ไปเรามักจะกล่าวถึงส่วนประสม

การตลาดทีเ่รยีกว่า 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) แต่เนื่องจากการตลาดของธุรกจิ
บรกิารมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปดงัที่กล่าวมาขา้งต้น จงึทําให้ส่วนประสมด้านการจดัการ
การตลาดบรกิารแตกต่างไปด้วย ซึ่งในที่นี้จะใช้ 8Ps โดยแต่ละปจัจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรที่
สาํคญัในการจดัการการตลาดเชงิบรูณาการของธุรกจิบรกิาร ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

- Product Element คอื ส่วนประกอบของการบรกิารทีป่ระกอบด้วยบรกิาร
หลกั (Core Service) และการบรกิารเสรมิ (Supplementary Service) ซึง่บรกิารดงักล่าวจะต้อง
ส่งมอบคุณประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการได ้และสามารถแขง่ขนักบับรษิทัทีเ่ป็นคู่แขง่ได้ 

- Place, Cyberspace, Time คอื วธิกีารส่งมอบบรกิาร ซึง่สามารถทําไดท้ัง้
ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายทีม่ลีกัษณะทางกายภาพ (Physical Distribution) โดยผ่านคนกลาง
หรอืจุดบรกิาร และโดยเฉพาะการให้บรกิารด้านขอ้มูล (Information – Based Services) 
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สามารถส่งมอบผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายอเิลคทรอนิกส์ (Electronics Channel) กลยุทธ์
สาํคญัซึง่ตอ้งคาํนึงถงึ คอื ความรวดเรว็ และความสะดวกในการใหบ้รกิาร 

- Process คอื กระบวนการ วธิกีาร และลาํดบัขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ซึง่ต้อง
มกีารออกแบบกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพ และทําใหพ้นักงานบรกิารส่วนหน้า (Front – line 
Staff) บรกิารไดด้ขีึน้ เพราะจะลดขัน้ตอนทีซ่ํ้าซอ้นลง และทําใหก้ารส่งมอบบรกิารทําไดร้วดเรว็ 
และลดความผดิพลาดในการบรกิาร 

- Productivity and Quality คอื การเพิม่ผลผลติซึง่คํานึงถงึควบคุมต้นทุนใน
การบรหิารงานการบรหิารต้นทุนให้เกดิประสทิธภิาพรวมถงึการสรา้งกําไรของธุรกจิ และการ
พฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ของบรกิาร (Service Differentiation) ทํา
ใหล้กูคา้นัน้เกดิความภกัด ี(Loyalty) และพงึพอใจ (Satisfaction) ในการบรกิาร 

- People คอื บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ พนักงานบรกิารลูกคา้
ทีม่าใชบ้รกิารซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัหรอืปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่
ลูกค้ามกัจะประเมนิคุณภาพของบรกิารจากพนักงานหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการให้บรกิาร 
ดงันัน้ ธุรกิจบรกิารจงึต้องให้ความสําคญัเกี่ยวกบัการคดัเลอืก การฝึกอบรมพนักงาน รวมถึง
การสรา้งสิง่จงูใจเพื่อใหพ้นกังานมกีารบรกิารทีด่ ี

- Promotion and Education คอื การจดัสรรขอ้มูล คําแนะนําถงึขอ้ดขีอง
ธุรกจิบรกิาร และชกัชวนลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาใช้บรกิารนัน้ๆ ในธุรกจิบรกิารจะเน้นใน
เรื่องของการให้ความรูก้บัลูกค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัประโยชน์ที่จะได้รบัจากการใช้บรกิารของธุรกิจ 
สถานทีท่ี่ให้บรกิาร ระยะเวลาทีส่ามารถใชบ้รกิารได้ และลูกคา้จะต้องมสี่วนร่วมอย่างไร จงึทํา
ให้การส่งมอบบรกิารได้มปีระสทิธภิาพ โดยมกีารสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทศัน์ วทิย ุ
หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา แผ่นพบั รวมถงึการสื่อสารผ่านเวบ็ไซต ์

- Physical Evidence คอื สิง่ทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืเป็นหลกัฐานทางกายภาพ 
ซึง่ไดแ้ก่ อาหารสถานที ่ยานพาหนะ การตกแต่งภายใน – ภายนอกสถานที ่อุปกรณ์เครื่องมอื 
พนักงานสญัลกัษณ์ (Sign) สิง่พมิพ ์(Printed Material) ธุรกจิบรกิารจะต้องระมดัระวงัในเรื่อง
การจดัเตรยีมสิง่ต่างๆ เหล่านี้ เพราะว่าเป็นสิง่ทีลู่กค้าใช้เป็นปจัจยัในการประเมนิคุณภาพของ
การบรกิารก่อนตดัสนิใจมาใชบ้รกิาร 

- Price and Other User Outlays คอื ราคาทีลู่กคา้จ่ายเพื่อเขา้รบัการบรกิาร 
และรวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงนิ ได้แก่ เวลา (Time) ความพยายาม (Physical Effort) 
ความกงัวลใจ (Mental Outlay) ความรูส้กึที่ไม่ดหีรอืสมัผสัที่ไม่พงึปรารถนาต่างๆ (Negative 
Sensory) เป็นตน้ 
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3.2 กลยุทธ์ด้านการผลิต/การดําเนินงาน การผลติเน้นที่มมีาตรฐานรองรบั หรอื
เน้นด้านคุณภาพสนิค้า ได้แก่ การใช้งาน ความคงทน ลกัษณะ ภาพลกัษณ์ ความเชื่อถือได ้
และเป็นไปตามขอ้กําหนด 

3.3 กลยุทธ์ด้านทรพัยากรบุคคล พฒันาระบบงานทีท่ําใหเ้กดิผลการปฏบิตังิาน
ระดบัสูง โดยมกีระบวนการสรรหา และคดัเลอืกระบบจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 
และการพฒันาการบรหิาร และกจิกรรมการฝึกอบรมทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิ 

3.4 กลยทุธด้์านการเงิน 
3.5 กลยทุธด้์านการลงทุน 
- กลยุทธล์งทุนระยะสัน้ เป็นการลงทุนไม่เกนิ 1 ปี เพื่อเพิม่ผลตอบแทนหรอื

ลดตน้ทุนค่าเสยีโอกาส ปจัจยัพจิารณาดา้นการลงทุน ไดแ้ก่ ผลตอบแทน ความเสีย่ง 
- กลยุทธ์ลงทุนระยะยาว เป็นการลงทุนเพื่อสรา้งรายไดแ้ละกําไรในอนาคต 

เช่น ลงทุนในอาคาร ทีด่นิ เครือ่งจกัร 
3.6 กลยทุธด้์านการจดัหาแหล่งเงินทุน 
- ระยะสัน้ เป็นการจดัหาเงนิทุนที่มรีะยะการใช้คนืไม่เกิน 1 ปี เช่น การกู้

ธนาคาร ฯล 
- ระยะยาว เช่น การออกหุน้สามญั การออกหุน้กู้ และตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะ

ยาว 
4. การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation)  
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ คือกระบวนการที่ผู้บรหิารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย  ไปสู่

แผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ   หรือวิธีการ
ดํ า เนิ นงาน   ซึ่ ง ก ระบวนการนี้ อ าจจะ เกี่ ย วข้อ งกับการ เปลี่ ยนแปลงภายในด้ าน
วฒันธรรม   โครงสรา้ง  หรอืระบบการบรหิาร  เพื่อให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธไ์ด้อย่าง
เป็นรปูธรรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 

1. ขัน้ตอนของการกําหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 
2. ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองค์การ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล

ยทุธแ์ละการใชท้รพัยากร เป็นตน้ 
3. ขัน้ตอนของการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรพัยากร

บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร  ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การ
อบรม การกระตุ้น ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารทํางานไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ) เป็น
ตน้ 

4. การกระจายกลยทุธ ์(Strategic Deployment) หากองคก์ารมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง
พนัธกจิขึน้มาแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารดาํเนินการกจ็ะทาํใหเ้กดิการสูญเปล่า (Waste) ได ้เพราะแมว้่า
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แผนเหล่านัน้จะเป็นแผนงานที่ถูกจดัทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น
เพยีงใดกต็าม หากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้  

ดังนั ้นเพื่อทําให้เกิดผลจึงจําเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทัว่ทัง้
องคก์าร  โดยต้องสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชดัเจน  และเขา้ใจ
ได้  ซึ่งจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-
goals) กําหนดเป็นเป้าหมายประจาํปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละ
กลุ่ม แต่ละโครงการ  

เพื่อใหท้ราบว่า เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะไร  และควรจะดําเนินการทีเ่รื่อง
ใดก่อน  ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบตัิงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน
แล้ว  ยงัมปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลที่เหมาะสมด้วย  ทัง้ยงัช่วยให้มกีารจดัสรร
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสมพอด ี เพยีงเพื่อใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการ นัน่เอง 

ความสําเร็จขององค์การนัน้เกี่ยวข้องกบัประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์
ปฏิบัติ  ทัง้นี้ ผู้บริหารควรมีการมอบหมาย   และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการ
ปฏิบตัิงาน  สิ่งที่สําคญัในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิให้ประสบผลสําเร็จนัน้   ผู้ปฏิบตัิจะต้องมี
ความรู ้ ความเขา้ใจ  และทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท ้ 

5. การประเมินผลและการควบคมุ (Evaluation and Control) 
การควบคุมกลยุทธ ์เป็นหน้าทีส่ําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผล

กลยุทธท์ี่นําไปปฏบิตัิ  ทัง้นี้ในการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดที่ต้องการการ
ปรบัปรงุ  เพื่อใหแ้น่ใจว่ากลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว้  

การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชิง
คุณภาพ มกีารกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวดัการดําเนินงานที่เหมาะสมกบัแต่ละ
องคก์าร ซึง่ในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑก์ารดําเนินงานของตนเอง ทัง้นี้การกําหนด
มาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงัเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลการทาํงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

ในการติดตาม  ควบคุม  และประเมนิผลนัน้  จําเป็นที่จะต้องมกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ขึน้มาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ  ซึง่จะต้องมบีุคลากรที่มคีวามรบัผดิชอบเต็มเวลาที่สามารถ
ทุ่มเทให้กบัการติดตามและประเมนิผลได้อย่างเต็มที่  หน่วยงานน้ีควรอยู่กบัฝ่ายวางแผนที่มี
ผู้บรหิารในฝ่ายอยู่ในระดบัผู้บรหิารชัน้สูง อย่างไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธ์นัน้  จําเป็นต้อง
ได้รบัความร่วมมอืที่ดจีากทุกฝ่ายตลอดเวลา  จงึอาจมคีวามจําเป็นในการตัง้คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนกลยุทธ์  ที่ประกอบด้วยผูแ้ทนระดบับรหิารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึน้ร่วม
ดว้ย 
 
 
 



32 

 

4. เครื่องมือ (Model และ Template) ท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
4.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental) 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารเป็นปจัจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จงึมคีวามสําคญัมาก

ในการกําหนดกลยุทธด์ว้ยเหตุผล 4 ประการคอื ประการแรก สภาพแวดลอ้มเป็นทัง้โอกาสและ
อุปสรรค (Opportunity and Threat) ของการกําหนดกลยุทธ์ สิง่ใดที่เป็นโอกาสองคก์ารจะ
กําหนดกลยุทธ์โดยใช้โอกาสมาสรา้งความไดเ้ปรยีบ และสิง่ใดเป็นอุปสรรคกจ็ะกําหนดกลยุทธ์
เพื่อหลบหลกีอุปสรรคนัน้ ประการทีส่อง ปจัจยัภายนอกเป็นตวักําหนดกฎหรอืขอบเขตของการ
แขง่ขนัทีทุ่กองคก์ารตอ้งทาํตาม ประการทีส่าม สภาพแวดลอ้มภายนอกมคีวามสําคญัต่อการใช้
ทรพัยากรขององค์การโดยองคก์ารจะต้องปรบัการใชท้รพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายนอก 
ประการที่สี่ สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลกระทบโดยตรง ต่อการเลอืกลงทุนขององค์การและ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน สภาพแวดลอ้มภายนอกแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื สภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปกบัสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั 

1. สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่่งผลทัง้
โดยตรงและโดยออ้มต่อกจิกรรมทุกอยา่งขององคก์ารแบ่งเป็น 6 ประเภทคอื 

 ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ องค์ประกอบของคนในสงัคม เช่น 
จาํนวนประชากรทีเ่ป็นผูห้ญงิ ผูช้าย เดก็ ผูสู้งอายุ วฒันธรรมย่อยของคน อตัราการเกดิของคน
และอื่นๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ เช่น หากในสงัคมมแีต่ผูสู้งอายุเป็นสดัส่วนสูงกจ็ะ
ส่งผลทาํใหธุ้รกจิการรกัษาพยาบาลเกดิขึน้มาก แต่ส่งผลต่อสถาบนัการศึกษาลดลง และอาจไม่
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหลก็กลา้ เป็นตน้ 

 การเมอืงและกฎหมาย (Politic and Law) เป็นเสมอืนกฎเกณฑข์องการดําเนิน
ธุรกจิและการแขง่ขนัซึง่องคก์ารจะตอ้งดาํเนินการภายในกรอบทีก่ฎหมายกําหนด เช่น การออก
กฎหมายรกัษาสภาพแวดลอ้มกจ็ะส่งผลใหอ้งค์การต้องจดัตัง้หน่วยงานบรหิาร สภาพแวดลอ้ม 
และขณะเดยีวกนัส่งผลนางลบต่อธุรกจิทีใ่ชส้ารบางชนิดทีต่อ้งหา้ม 

 เทคโนโลย ี (Technology) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยทีําให้เกดิความ
เปลีย่นแปลงธุรกจิหลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางดา้นเลเซอรท์ําให้ Compact Discs ขายด ี
แต่ส่งผลเสยีต่อเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงแบบเก่า หรอืความก้าวหน้าทางดา้น biotechnology กจ็ะส่ง
กระทบต่อจรรยาบรรณในการใชย้ารกัษาโรค 

 วฒันธรรมและสงัคม (Socioculture) การที่เกดิการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมก็
ส่งผลต่อธุรกิจและการดําเนินงานขององค์การ เช่น คนในปจัจุบนัตื่นตัวทางด้านการรกัษา
สุขภาพมากขึน้กส็่งผลใหอุ้ปกรณ์การออกกําลงักายขายด ีแต่ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑอ์าหาร
ทีท่าํจากเนื้อสตัว ์เป็นตน้ 
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 เศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomics) ซึง่ส่งผลต่อส่วนรวมในการดําเนินธุรกจิ 
เช่น หากอตัราดอกเบีย้ลดลงจะส่งผลต่อการก่อสรา้งบา้น หรอืการซือ้ขายหุน้ในตลาดมากขึน้ 

 สภาพแวดลอ้มระดบัโลก (Global Environment) หมายถงึ ผลกระทบอนัเกดิ
จากระดับโลก ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเมือง แนวคิด หรือการกระจายไปทัว่โลก เช่น การ
เปลีย่นแปลงในรสัเซยีมผีลทําใหอ้าคาร fast foods ขายดใีนประเทศทีเ่คยเป็นคอมมวินิสต์ แต่
อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศขายไมไ่ด ้เป็นตน้ 

2. สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั (Competitive Environment : Five – Force 
Model) เป็นปจัจยัทีก่ระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกจิในเรื่องใดเรื่องหน่ึงทีเ่ฉพาะเจาะจง แบ่ง
ออกเป็น  5 ประเภทคอื 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Michael E.Porter (Dess and Miller. 1993: 56) Strategic Mangement 
ภาพประกอบ 2 โมเดลของผลกระทบจากแรงกดดนั 5 ประการ 
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Michael E. Porter ไดอ้ธบิายแนวความคดิทีจ่ะทําใหบ้รษิทัสามารถอยู่รอดและประสบ
ผลสําเรจ็ หากสามารถสนับสนุนพฒันากลยุทธท์ี่จะใหร้บัมอืกบัแรงกดดนั 5 ประการ (Five - 
Force Model) ซึง่มอีทิธพิลต่อสภาพอุตสาหกรรม มดีงันี้ 

1. สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Rivalry among Competing Firms) 
หมายความว่า ระดบัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมทีก่จิการดําเนินงานอยู่ มคีวามรุนแรงระดบัใด 
แนวโน้มของตลาดมโีอกาสขยายตวัมากน้อยแค่ไหน ทัง้ในระดบัประเทศหรอืระดบัโลก ขึน้อยู่
กบัจาํนวนและความสามารถในการแขง่ขนัของคู่แขง่ 

1.1 ระดบัการแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั 
1.2 การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม 
1.3 โครงสร้างของต้นทุน ข้อได้เปรยีบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของ

เทคโนโลยเีฉพาะ มวีตัถุดบิราคาถูก มทีาํเลทีต่ ัง้ดกีว่า มแีหล่งเงนิทุนทีต่้นทุนถูก และทํามานาน
จนเกดิการเรยีนรู ้ 

1.4 เงนิลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อ
รายใหม ่ 

1.5 ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า 
(Switching cost) ถ้าลูกคา้ต้องมตี้นทุน หรอืค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซึง่อาจไดแ้ก่ 
ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจกัรทีต่้องปรบัเปลีย่นเพิม่ หรอือาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจดัรูปแบบ
ใหม ่ค่าฝึกอบรมและสอนงานใหก้บัพนกังานเพื่อใหท้าํงานตามระบบใหมเ่ป็นตน้ 

1.6 ขอ้จาํกดัในการออกจากอุตสาหกรรม 
1.7 เทคโนโลยคีู่แขง่ สนิคา้ และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

2. อุปสรรคจากการเข้ามาของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants) 
หมายความว่า อุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยู่มีโอกาสที่คู่แข่งรายใหม่ๆ จะเข้สู่
อุตสาหกรรมไดง้า่ยหรอืยากเพยีงใดขึน้อยูก่บั  

2.1 จาํนวนคู่แขง่ขนั ถา้คู่แขง่ขนัมจีาํนวนมาก หรอื มขีดีความสามารถพอๆกนั 
จะทาํใหม้กีารแขง่ขนัทีร่นุแรง  

2.2 อตัราการเตบิโตของอตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยงัคงเตบิโต การแข่งขนั
จะไมร่นุแรงมากนกั  

2.3 ความแตกต่างของสนิค้าหรอืบรกิาร ถ้าสนิค้ามคีวามแตกต่างกนัไป การ
แขง่ขนักจ็ะน้อยลง  

2.4 ความผกูพนัในตรายีห่อ้  
2.5 กําลงัการผลติส่วนเกนิ ถ้าอตสาหกรรมมกีําลงัผลติส่วนเกนิ การแข่งขนัจะ

รนุแรง  
2.6 ตน้ทุนคงทีข่องธุรกจิ และตน้ทุนในการกบ็รกัษา  
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2.7 อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพ
แรงงานในการจา่ยชดเชยทีส่งูมาก  

3. อ านาจต่อรองของผูข้าย  (Bargaining power of Suppliers) หมายความว่า 
องคก์รมคีวามสามารถในการต่อรองกบัผูข้ายไดม้ากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บั 

1.1 จํานวนผู้ขายหรอืวตัถุดิบที่มอียู่ ถ้ามผีู้ขายน้อยราย อํานาจต่อรองของ
ผูข้ายจะสงู  

1.2 ระดบัการรวมตวักนัของผู้ขายวตัถุดบิ ถ้าผู้ขายรวมตวักนัได้ อํานาจการ
ต่อรองกจ็ะสงู  

1.3 จาํนวนวตัถุดบิหรอืแหล่งวตัถุดบิทีม่ ีถา้วตัถุดบิมน้ีอย อํานาจต่อรองจะสงู  
1.4 ความแตกต่างและเหมอืนกนัของวตัถุดิบ ถ้าวตัถุดบิมคีวามแตกต่างกัน

มาก อํานาจต่อรองผูข้ายจะสงู  
4. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining power of Buyers) หมายความว่า 

โอกาสทีล่กูคา้หนัไปใชส้นิคา้ของคู่แขง่ขนัหรอืสนิคา้ชนิดอื่นมมีากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บั 
1.1 จาํนวนผูซ้ือ้ 
1.2 ปรมิาณการซือ้ ถา้ซือ้มาก กม็อีํานาจการต่อรองสงู  
1.3 ขอ้มูลต่างๆที่ลูกคา้ได้รบัเกยีวกบัสนิค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามขีอ้มลูมาก ก็

ต่อรองไดม้าก  
1.4 ความจงรกัภกัดต่ีอยีห่อ้  
1.5 ความยากง่ายในการรวมตวักนัของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตวักันง่ายก็มี

อํานาจต่อรองสงู  
1.6 ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง คือ ถ้าลูกค้า

สามารถผลติสนิคา้ไดด้ว้ยตนเอง อํานาจการต่อรองกจ็ะสงู  
1.7 ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรอืใช้สินค้าของคู่แข่งแล้ว

ลกูคา้ตอ้งมตีน้ทุนในการเปลีย่นสงู อํานาจการต่อรองของลกูคา้กจ็ะตํ่า  
5. อปุสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or 

Services) หมายความว่า สนิคา้หรอืบรกิารทีก่จิการผลติออกมาจาํหน่าย มโีอกาสทีส่นิคา้อื่น
จะเขม้าทดแทน สนิคา้ทีก่จิการของเราทําการผลติขึน้อยูก่บั 

5.1 ระดบัการทดแทน เป็นการทดแทนไดม้าก หรอืทดแทนไดน้้อยแค่ไหน เช่น 
เครือ่งปรบัอากาศกบัพดัลม  

5.2 ต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สนิค้าปจัจุบนั ไปสู่การใช้
สนิคา้ทดแทน  

5.3 ระดบัราคาสนิคา้ทดแทนและคุณสมบตัใิชง้านของสนิคา้ทดแทน  
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5.4 คุณภาพและประสทิธภิาพของสนิคา้ทดแทน 
4.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในเป็นปจัจัยที่องค์การสามารถควบคุมได้ หากองค์การมี

ความสามารถกส็ามารถใชป้จัจยัภายในทีม่คีวามสาํคญักว่าปจัจยัภายนอกในการกําหนดกลยุทธ ์
ปจัจยัภายในหมายถงึทรพัยากรทีอ่งคก์ารเป็นเจา้ของและใชใ้นการดําเนินธุรกจิ ซึง่แสดงใหเ้หน็
จดุแขง็และจดุอ่อนขององคก์าร  

จุดแข็ง (Strength) เป็นสิ่งที่องค์การสามารถทําได้ดีหรือเป็นลักษณะที่สําคัญของ
ความสามารถขององคก์าร ความสามารถรวมถงึทกัษะความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นและทรพัยากร
ทีม่คีุณค่าในการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทําใหอ้ยู่ในฐานะทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั เช่น 
มสีนิค้าที่คุณภาพดกีว่า เครื่องหมายการค้าที่มคีนรูจ้กัด ีเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า และบรกิารที่ดี
เลศิ เป็นตน้ 

จุดอ่อน (Weakness) คอืสิ่งที่องค์การไม่ม ีหรอืทําได้ไม่ดกีว่าองค์การอื่นหรอืเป็น
สภาพการณ์ทีก่่อใหเ้กดิการเสยีเปรยีบคู่แข่งขนั หากองค์การมจีุดอ่อนมากกจ็ะเกดิการสูญเสยี
อํานาจการแข่งขนัอย่างรวดเรว็ การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนก็เพื่อจะบอกให้รูว้่า องค์การมจีุด
แขง็อะไรก็จะเสรมิสรา้งจุดแขง็นัน้ใหม้ากขึน้ และมจีุดอ่อนอะไรกจ็ะไดข้จดัหรอืแก้ไขเพื่อจะได้
นําไปใชใ้นการกําหนดกลยทุธท์ีเ่ขม้แขง็ต่อไป 

ในการประเมนิจุดอ่อนจุดแขง็ขององค์การจะต้องพจิารณากรอบ 3 อย่างคอื ปจัจยั
ความสาํเรจ็ทีส่าํคญั ลกูโซ่คุณค่า และกระบวนการและระบบงานหลกั 

1. ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญั (critical success factors) หรอืเรยีกย่อๆ ว่า C.S.F 
เป็นปจัจยัทีท่าํใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนัประกอบดว้ย 4 ปจัจยัยอ่ยคอื 

 ลกัษณะของอุตสาหกรรม หมายถึง องค์การทําธุรกิจหรอือุตสาหกรรมอะไร 
เช่น ถ้าเราดําเนินงานหา้งสรรพสนิคา้ ปจัจยัของธุรกจิที่จะทําใหป้ระสบความสําเรจ็คอื สดัส่วน
ของสินค้าที่มขีาย การส่งเสรมิการขาย การกําหนดราคาขาย และการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลอื หากดําเนินธุรกิจสายการบนิ ปจัจยัของธุรกิจการบนิคอื ประสทิธภิาพการใช้น้ํามนั
เชือ้เพลงิ การบรรทุกสนิคา้และผูโ้ดยสาร และระบบการจองตัว๋ 

 ฐานะทางการแข่งขนั หมายถึงฐานะของบรษิัทเมื่อเปรยีบเทยีบกับคู่แข่งขนั 
หากในการแข่งขนักบับรษิทัที่แข่งขนัมขีนาดใหญ่พอๆ กนั ฐานรางการแข่งขนัคอืแย่งกนัเป็น
ผู้นํา แต่ถ้าเป็นบรษิัทขนาดเล็กและอยู่ในท่านกลางตลาดที่มบีรษิัทใหญ่ครองตลาดมานาน 
ฐานะทางการแข่งขนัคอืการเป็นผู้ตาม เช่น ในอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล  (P.C) 
บรษิทัเลก็ๆ จะคอยตดิตามการเคลื่อนไหวของบรษิทั I.B.M. ทุกๆ การเคลื่อนไหวของ I.B.M 
เป็นความสําคญัที่ต้องนํามาพจิารณา ดงันัน้ บรษิัทขนาดเล็กจะผลติคอมพวิเตอร์ที่เทยีบกบั
คอมพวิเตอรข์อง I.B.M อยูเ่สมอ 
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 การพฒันาองคก์าร โครงสรา้งองคก์ารทีเ่หมาะสมจะต้องปรบัเปลีย่นใหส้อดลอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงใหก้ารบรหิารใหก้าร
บรหิารงานขององค์การดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มฉิะนัน้องค์การจะอยู่กบัที่ การบรหิาร
และระบบงานจะเก่าลา้สมยั ดาํเนินงานอยา่งไม่ประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย ดงันัน้ องคก์ารที่
ปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอๆ จะแสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา 

 สภาพแวดล้อมทัว่ไป หมายถงึ สภาพแวดล้อมภายนอก 6 ประเภท ที่กล่าว
มาแลว้ซึง่กระทบต่อความสาํเรจ็ขององคก์าร 

2. ลูกโซ่คุณค่า (value chain) การประเมนิจุดอ่อนจุดแขง็วธินีี้เป็นวธิกีารบอกว่า
ธุรกจิเป็นการนํากจิกรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและทุกกจิกรรมสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (customer 
value) ลูกโซ่คุณค่า เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่าแต่ละกิจกรรมในองค์การมสี่วนร่วมในการ
ก่อใหเ้กดิประโยขน์แก่ลกูคา้ดว้ยกนั ผลตอบแทนทีอ่งคก์ารไดร้บักค็อื ผลการประกอบางการเงนิ 
(financial performance) ลกูโซ่คุณค่าแยกกจิกรรมขององคก์ารเป็น 2 กจิกรรมคอื 

 กจิกรรมขา้งต้น (primary activity) เป็นกจิกรรมสําคญัทีเ่ป็นงานทีอ่งคก์ารต้อง
ทาํเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารใหลู้กคา้ แยกเป็น 5 กจิกรรมคอื กจิกรรมทีห่นึ่ง การจดัหาวตัถุดบิ
เขา้มาป้อนการผลติอย่างต่อเน่ือง มกีารควบคุมวตัถุดบิคงเหลอืใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอต่อการ
ผลติ และไม่มมีากเกินไปจนเงนิจมอยู่ในของคงเหลอื เรยีกกจิกรรมนี้ว่า inbound logistic 
กจิกรรมทีส่องการผลติหรอื operation เน้นทีก่ารใชอุ้ปกรณ์การผลติอย่างมปีระสทิธภิาพและ
เตม็กําลงัการผลติ การวางผงัการผลติอยา่งเหมาะสม ลดต้นทุนและเพิม่คุณภาพ กจิกรรมทีส่าม
เป็นกิจกรรมที่ทําให้มสีนิค้าสําเรจ็รูปที่เพยีงพอกบัการขาย มไีว้ตามเวลาที่ต้องการและเก็บ
รกัษาสนิคา้สําเรจ็รปูใหอ้ยู่ในสภาพด ีเรยีกว่า outbound logistic กจิกรรมทีส่ ีค่อื การตลาดและ
การขาย (marketing and sales) เช่นการวจิยัตลาด การโฆษณาส่งเสรมิการขาย การจดั
จาํหน่าย การก่อใหเ้กดิความภกัดใีนตราสนิคา้ และจูงใจพนักงานขาย กจิกรรมที่ห้าคอืบรกิาร
ลกูคา้ (customer service) เป็นการซ่อมแซมบาํรงุและรบัประกนัสนิคา้ทีข่ายเป็นสาํคญั 

 กจิกรรมสนับสนุน (support activity) เป็นกจิกรรมทีท่ําใหก้จิกรรมหลกัดําเนิน
ไปด้วยด ีไม่ตดิขดัและประสบผลตามเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 4 กจิกรรมคอื การจดัอุปกรณ์ 
เครือ่งมอื เครือ่งใชต่้างๆ ระบบงาน และขอ้มลูค่างๆ เรยีกว่า firm infrastructure กจิกรรมทีส่อง 
ไดแ้ก่การบรหิารทรพัยากรบุคคล (human resource management) ไดแ้ก่ การจดัหา คดัเลอืก 
และพฒันาบุคคลใหก้บัองคก์าร กจิกรรมทีส่ามคอื การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี (technology 
development) เพื่อก่อใหเ้กดิการคดิคน้และประดษิฐส์นิคา้และบรกิารใหม่ๆ กจิกรรมทีส่ ีค่อื การ
จดัหา (procurement) เป็นกิจกรรมที่ทําให้ได้วสัดุ อุปกรณ์เครื่องจกัร เครื่องมอืสําหรบัใช้ใน
องคก์าร 

3. กระบวนการและระบบงานหลกั (Core process and system) ไดแ้ก่ กจิกรรมที่
รวมเอากจิกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบแยกเป็น 2 กระบวนการและระบบคอื 
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 กระบวนการขัน้ต้น (primary process) แยกเป็น 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการแรก การพฒันาผลติภณัฑ์ (product development) เป็นกระบวนการที่ทําให้
ผลติภณัฑท์ีข่ายอยูใ่นปจัจบุนัดขีึน้ และก่อใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หม่ดว้ยการคดิคน้ใหม้กีารประดษิฐ์
สนิค้าใหม่ขึ้นมา กระบวนการที่สองคอื การบรหิารอุปสงค์ (demand management) เป็น
กระบวนการเริม่ต้นด้วยความเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อและลงท้ายด้วยการทําให้ผู้ซื้อซื้อ
สินค้าและบริการ เป็นวิธีการที่ทําให้ลูกค้าต้องการและซื้อสินค้าที่พัฒนาขึ้นมานัน่เอง 
กระบวนการทีส่ามทําให้กรสัง่ซื้อสําเรจ็ (order fulfillment) แมลู้กคา้มคีวามต้องการซือ้สนิค้า 
แต่กระบวนการทําให้การสัง่ซื้ออาจยงัไม่เกดิขึ้น ดงันัน้ กระบวนการนี้อาจเริม่ด้วยการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิมาใช้ผลติคารางการผลติ การนําสนิค้าสําเรจ็รูปมาบรรจุ การขนส่งและการติดตัง้จน
สนิคา้นัน้ใชไ้ด ้

 ระบบสนับสนุน (support system) เป็นการสรา้งระบบในการบรหิารทรพัยากร
สําหรบัใชใ้นกระบวนการขัน้ต้นใหส้ําเรจ็แยกเป็น 4 ระบบคอื ระบบแรก การใชเ้งนิทุน (capital 
resorting) เป็นระบบที่สําคญัและต้องทําก่อนระบบอื่น คือเป็นเรื่องของการจดัหาและจดัสรร
เงนิทุนใหก้บักจิกรรมต่างๆ ในองคก์าร การจดัหาเงนิทุนอาจไดจ้าก 3 แหล่งคอื การลงทุนหรอื
หุน้ การกู้ยมืจากเจา้หนี้ และกําไรสะสม  ระบบทีส่องคอื การใชค้น (human resorting) เป็น
ระบบในการใช้ความสามารถของคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ มกีิจกรรมที่สําคญัคอื 
การจดัหา การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจงูใจ การเลื่อน
ชัน้และตําแหน่ง เป็นต้น ระบบทีส่ามคอื การใชข้อ้มลู (information resourcing) การดําเนินงาน
ต่างๆ ในองค์การย่อมต้องอาศยัขอ้มูล ดงันัน้ ระบบนี้จงึรวมอยู่ในทุกระบบขององคก์าร ระบบ
ขอ้มลูเป็นการใชแ้ละประสานการใชข้อ้มลูในองคก์ารใหส้อดคลอ้งกนั ระบบทีส่ีค่อืระบบควบคุม 
(control system) ระบบควบคุมคอื วธิกีารทีท่ําใหก้ารใชแ้ละการจดัสรรทรพัยากรใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซึง่สมยัก่อนมุ่งทีก่ารควบคุมทางการเงนิ แต่ปจัจุบนัได้
รวมถงึการควบคุมพฤตกรรม วฒันธรรมองค์การ การตรวจสอบทางการบรหิาร และเป้าหมาย
การทาํงาน 

4. การวิเคราะห ์SWOT และ Tows Matrix 
 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมอืในการประเมนิ

สถานการณ์ สําหรบัองค์กร หรอืโครงการ ซึ่งช่วยผู้บรหิารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศกัยภาพจากปจัจยัเหล่านี้ต่อการทาํงานขององคก์ร 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลการวเิคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 
 
 
SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่ 
- S มาจาก Strengths หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน 

เป็นขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั เช่น จดุแขง็ดา้นส่วนประสม จุดแขง็ดา้นการเงนิ 
จุดแขง็ด้านการผลติ จุดแขง็ด้านทรพัยากรบุคคล บรษิทัจะต้องใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการ
กําหนดกลยทุธก์ารตลาด  

- W มาจาก Weaknesses หมายถงึ จุดด้อยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยั
ภายใน เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบรษิทั ซึง่บรษิทั
จะตอ้งหาวธิใีนการแกป้ญัหานัน้  

- O มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจาก
การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบรษิทัเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการดําเนินงานขององค์กร 
โอกาสแตกต่างจากจดุแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นัน้
เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีด่จีะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้  
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- T มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัทีเ่กดิ
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องปรบักลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

วิเคราะหส์ถานการณ์ของบริษทัด้วย SWOT Analysis 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมอืสําหรบัวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภยัคุกคามต่างๆ (Threats) ดว้ยเครื่องมอืนี้ จะช่วย
ใหคุ้ณรบัรูจุ้ดแขง็ทีคุ่ณมอียู่, จุดอ่อนทีคุ่ณควรต้องแก้ไขปรบัปรุง, โอกาสทีส่่งผลดต่ีองาน หรอื
ธุรกจิของคุณ และอุปสรรคทีข่ดัขวางธุรกจิของคุณ 

1. Strengths (จดุแขง็) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- อะไรคอืความไดเ้ปรยีบทีคุ่ณมอียู่ 
- คุณทาํสิง่ต่างๆ ไดด้ขีนาดไหน (เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่) 
- ทรพัยากรอะไร ทีคุ่ณสามารถเขา้ถงึได ้(หรอืหามาได)้ ในขณะทีคู่่แขง่ของคุณไม่

สามารถหาได ้หรอืหามาไดด้ว้ยความยากลาํบาก  
- ประเดน็อื่นๆ ทีคุ่ณเหน็ว่ามนัคอืจดุแขง็สาํหรบัธุรกจิของคุณ 

2. Weaknesses (จดุอ่อน) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- อะไร คอืสิง่ทีคุ่ณ หรอืคนรอบขา้งของคุณเหน็ว่าตอ้งปรบัปรงุ  
- อะไร ทีคุ่ณยงัทาํไดไ้มด่นีัก  
- คู่แขง่ของคุณ มจีดุแขง็ในดา้นไหนบา้ง (นัน่จะกลายเป็นจุดอ่อนของเรา) 

3. Opportunities (โอกาส) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- การเปลีย่นแปลงภายนอก ทีม่ผีลดต่ีอธุรกจิของคุณมอีะไรบา้ง  
- แนวโน้มทีน่่าสนใจทีคุ่ณจะตอ้งคอยจบัตาด ูมอีะไรบา้ง 

4. Threats (ภยัคกุคาม) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- การเปลีย่นแปลงภายนอกอะไรบา้ง ทีจ่ะเป็นอุปสรรคกบัธุรกจิของคุณ  
- คู่แขง่ของคุณ กําลงัพยายามทําอะไรบา้ง ทีอ่าจส่งผลกระทบกบัเราในอนาคต 
 
 การวเิคราะห์ TOWS Matrix หลงัจากทีม่กีารประเมนิสภาพแวดลอ้มโดยการ

วเิคราะห์ให้เห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากดัแล้ว    ก็จะนํามาข้อมูลทัง้หมดมา
วิ เ ค ร า ะห์ ใ น รูปแบบความสัมพันธ์ แบบแมตริกซ์ โดย ใช้ต า ร า งที่ เ รียกว่ า  TOWS 
Matrix   โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะห์ทีนํ่าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ 
จดุอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั มาวเิคราะหเ์พื่อกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตรห์รอืกยุทธป์ระเภท
ต่าง ๆ  
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โอกาส (Opportunities) 

 

 
อปุสรรค (Threats) 

 
จดุแขง็ (Strengths) 

 

 
SO Strategies 

 
ST Strategies 

 
จดุอ่อน (Weaknesses) 

 

 
WO Strategies 

 
WT Strategies 

 
ภาพประกอบ 4 โมเดลการวเิคราะห ์TOWS Matrix 

 
ในการนําเทคนิคทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อกําหนดยุทธศาสตร์

และกลยทุธน์ัน้ จะมขีัน้ตอนการดาํเนินการทีส่าํคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การระบจุดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจ ากดั โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มที่

เป็นการระบุให้เหน็ถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองค์การ ส่วนการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจํากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า 
ประสทิธผิลของการกําหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั ที่ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะหไ์ม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลทาํใหก้ารกําหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การ วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ร ะห ว่ า งจุดแข็งกับ โอกาส  จุดแข็งกับ
ข้อจ ากดั จุดอ่อนกบัโอกาส และจดุอ่อนกบัข้อจ ากดั ซึ่งผลของการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ในขอ้มลูแต่ละคู่ดงักล่าว ทําให้เกดิยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 
คอื 

1) กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) หรอืกลยทุธจ์ดุแขง็กบัโอกาส ไดม้าจากการนําขอ้มลู
การประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามากําหนด
เป็นยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิรกุ 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) หรอืกลยุทธจ์ุดแขง็กบัขอ้จาํกดั ไดม้าจากการ
นําข้อมูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากดัมาพจิารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ
นํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทัง้ น้ี เ น่ืองจากองค์การมีจุด
แขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จาํกดัจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุม
ไมไ่ด ้แต่องคก์ารสามารถใชจ้ดุแขง็ทีม่อียูใ่นการป้องกนัขอ้จาํกดัทีม่าจากภายนอกได ้ 
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3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) หรอืกลยุทธจ์ุดอ่อนกบัโอกาส ไดม้าจากการนํา
ขอ้มูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามา
กําหนดเป็นยุทธ์ศาสตรห์รอืกลยุทธ์ในเชงิแก้ไข ทัง้นี้เนื่องจากองค์การมโีอกาสที่จะนําแนวคดิ
หรอืวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจดุอ่อนทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด้ 

4) กลยุทธ์เชิงรบั (WT Strategy) หรอืกลยุทธจ์ุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั ได้มาจากการนํา
ขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกัดมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามา
กําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรอืกลยุทธ์ในเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองค์การเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและ
ขอ้จาํกดัภายนอกทีอ่งคก์ารไมส่ามารถควบคุมได ้ 
 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ชูพงษ์  พูลศิร ิ(2545) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปจัจยัที่มอีิธพิลต่อการกู้ยมืใน
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมสรรพากรมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมของขา้ราชการในการกู้ยมืเงนิในโครงการสนิเชื่อเพื่อที่อย่อาศยัของขา้ราชการ และ
เพื่อศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการกู้เง ินในโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิซึง่มอีายุไม่เกนิ  50 ปี มรีะดบัรายได้
ตัง้แต่  40,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบับดิา – มารดา พฤตกิรรมของ
ขา้ราชการที่ต้องการใช้บรกิารด้านสนิเชื่อจะพบว่า  กลุ่มตวัอย่างไม่เคยใช้ บรกิารสนิเชื่ อของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มาก่อน โดยข่าวสารจะได้รบัจากประกาศ / หนังสอืเวยีนมากที่สุด  
ก่อนที่จะมาใช้บรกิารจะทําการศกึษาขอ้มูล เช่น อตัราดอกเบี้ย กลุ่มตวัอย่างได้ทําการศึกษา
ขอ้มูลสนิเชื่อ เปรยีบเทยีบกบัธนาคารพาณิชยอ์ื่น โดยมกีารโทรศพัท์ไปเพื่อขอขอ้มุลเพิม่เตมิ
จากธนาคารอาคารสงเคราะห ์ เมื่อโทรไปแลว้จะรูส้กึพงึพอใจกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากทางธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สําหรบัทําเลที่อยู่อาศยัที่ขา้ราชการส่วนมากมคีวามประสงคท์ี่จะซื้อจะอยู่ใน
เขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยมคีวามต้องการซือ้ในทําเลทีอ่ยู่ในกรุงเทพและปรมิณฑล และ
ต้องการซื้อบ้านเดี่ยวมากที่สุด สําหรบัปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการกู้เง ินของข้าราชการ และ
ขา้ราชการให้ความสําคญัมากที่สุด คอื อตัราดอกเบี้ยที่ตํ่า รองลงมาได้แก่ ระยะเวลการผ่อน
ชําระที่นาน จํานวนเงนิผ่อนขําระต่องวดที่ตํ่า และเป็นโครงการที่ให้สทิธพิเิศษแก่ข้าราชการ 
ส่วนปจัจยัที่ข้าราชการให้ความสําคญัน้อยที่สุด คอื การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของรฐับาลใน
โครงการนี้ การโฆษณาประชาสมัพนัธข์องธนาคารอาคารสงเคราะห ์และการใชบ้รกิารดา้นอื่นๆ 
ของธนาคารอาคารสงเคราะหม์าก่อน 
  



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
 กรณีศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไม่มหีลกัทรพัย ์ค ้า
ประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร ส านักพหลโยธนิ มรีายละเอียดการ
ด าเนินการศกึษา ดงันี้ 
 
3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 

ผูศ้กึษาไดท้ าการออกแบบการวจิยัเป็นแบบบูรณาการ โดยท าการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิ
และข้อมูลปฐมภูม ิจากนัน้จงึน าข้อมูลทัง้สองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
จดัการเชงิกลยุทธ์ในการสรุปประมวลผล โดยใช้เครื่องมอืต่างๆ ในการวเิคราะห์ ได้แก่ การ
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก, SWOT Analysis, การวเิคราะห์
การแข่งขนัภายในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมในรูปแบบแรงกดดนัพื้นฐาน 5 ประการ 
(Five Forces Model) เพื่อสรุปผลเลอืกกลยุทธท์ัง้สามระดบั คอื กลยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธ์
ระดบัธุรกจิ และกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่
 
3.2 การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 
 3.2.1 การเกบ็ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary data) เป็นการศึกษาและค้นคว้าจาก
บทความที่ตีพมิพ์ลงในนิตยสาร วารสาร หนังสอืพมิพ์ รวมไปถึงเอกสารอ้างอิงของธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
 3.2.2 การเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู (Primary data) โดยใชว้ธิแีบบส ารวจเกบ็ขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เป็นการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มลูกค้าขา้ราชการทหารที่ยื่นใบสมคัร
ขอใช้บริการ ลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการ  โดยท าการศึกษาปจัจัยข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร และความพงึพอใจที่ได้รบัจากการใช้
บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครัง้นี้   ผู้ศึกษาได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา  คือ  

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยค าถามปลายปิด ที่สร้างขึน้ภายใต้กรอบแนวคดิ
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เอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงคท์ี่ต้องการ
ศกึษา โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เปนแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก่ เพศ 
สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายไดต่้อเดอืน มลีกัษณะเปนค าถาม
ปลายปด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็นลกัษณะใหเลอืกตอบ (Multiple Choice) 
ไดเพยีงค าตอบเดยีว จ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิารของผูต้อบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็น
ลกัษณะใหเลอืกตอบ (Multiple Choice) ไดเพยีงค าตอบเดยีว จ านวนทัง้สิน้ 4 ขอ  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจที่ได้รบัจากการใช้บรกิารสนิเชื่อ
สวสัดกิาร จ านวน 13 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 5 ระดบั ของ Likert Scale โดย
ก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปนี้ 

 
ระดบัอิทธิพล คะแนน 

มากทีสุ่ด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
น้อย 2 

น้อยทีสุ่ด 1 
 
 ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้  ใชส้ตูรค านวณช่วงกวา้งของชัน้ได้
ดงันี้  
 
  ช่องกวา้งของชัน้  = ชัน้สงูสุด - ชัน้ต ่าสุด 

           จ านวนชัน้ 
              =  5 – 1   

           5 
        = 0.80 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลีย่โดยหาค่าจากสตูร  มดีงันี้ 
 

ค่าเฉล่ีย ระดบัอิทธิพล 
4.21 – 5.00 มากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยทีสุ่ด 

 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 

3.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 
 - การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (External Analysis) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเป็นปจัจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จงึมคีวามส าคญัมาก
ในการก าหนดกลยทุธด์ว้ยเหตุผล 4 ประการคอื 
 1. สภาพแวดลอ้มเป็นทัง้โอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Treat) ของการก าหนด 
กลยทุธส์ิง่ทีเ่ป็นโอกาสองคก์รอาจก าหนดกลยทุธ ์โดยใชโ้อกาสมาสรา้งความไดเ้ปรยีบและสิง่ใด
ทีเ่ป็นอุปสรรคกจ็ะก าหนดกลยทุธเ์พื่อหลบเลีย่งอุปสรรคนัน้ 
 2. ปจัจยัภายนอกเป็นตวัก าหนดกฎหรอืขอบเขตของการแขง่ขนัทีทุ่กองคก์รตัง้ท าตาม 
 3. สภาพแวดล้อมภายนอกมคีวามส าคญัต่อการใช้ทรพัยากรขององค์กร โดยองค์กร
จะตอ้งปรบัการใชท้รพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายนอก 
 4. สภาพแวดลอ้มภายนอกมผีลกระทบโดยตรง ต่อการเลอืกลงทุนขององคก์รและอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน  
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SPELT Analysis  
 

SPELT Details O/T 

Social 
 ผูบ้รโิภคตอ้งการความสะดวกสบายในการด าเนินชวีติ  + 

 ผูบ้รโิภคกงัวลต่อฐานะการเงนิของสถาบนัการเงนิ   - 

 ผูบ้รโิภคเน้นการท าธุรกจิหรอืขยายธุรกจิมากขึน้  +++ 

Politic 
 สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืง  --- 
 มาตรการกระตุน้เศรฐกจิระยะที ่2 หรอืแผนไทยเขม้แขง็ของ 
 รฐับาล ปี 2553 – 2555 

+++ 

Economic 

 การฟ้ืนตวัอย่างเปราะบางของเศรษฐกจิโลก -- 

 ความเสีย่งจากสภาวะฟองสบู่ในจนี -- 

 ราคาน ้ามนัผนัผวน --- 

 ภาคการผลติทีข่ยายตวัสงูขึน้ +++ 

Legal 

 การบงัคบัใชม้าตรฐานบญัชรีะหว่างประเทศ (IAS และ IFRSs) - 

 พรบ. คุม้ครองเงนิฝาก - 

 Basel II และ Basel III - 

Technology 
 เทคโนโลยเีปลีย่นแปลง สนิคา้พฒันาอย่างต่อเนื่อง  - 

 เทคโนโลยเีปลีย่นแปลง เกดิโอกาสในการแขง่ขนัและช่องทางธรุกจิมากขึน้    + 

 
จากการวเิคราะหป์จัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ส าหรบั

ลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ ซึง่มปีจัจยัทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรค ดงันี้ 
 
โอกาส : 

1. Social : การทีผู่บ้รโิภคมพีฤตกิรรมต้องการเป็นเจา้ของธุรกจิรวมถงึการขยายธุรกจิ
ของตนเอง การร่วมทุนต่างๆ เป็นปจัจยัที่เป็นโอกาสส าหรบั ธุรกจิเนื่องจากส่งผลให้สามารถ
ขยายสนิเชื่อไดเ้พิม่ขึน้ 

2. Politic : คอืโครงการ มาตรการกระตุ้นเศรฐกจิระยะที ่2 หรอืแผนไทยเขม้แขง็ของ
รฐับาล ปี 2553 – 2555 ของภาครฐั ซึ่งส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิ เนื่องจากเป็นมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ ท าให้เศรษฐกจิขยายตวัส่งผลต่อภาคธุรกจิที่ขยายตวัตามภาวะ
เศรษฐกจิ  

3. Economic : ความต้องการใชส้นิเชื่อของ Corporate ขนาดใหญ่ดขีึน้ตามภาคการ
ผลติทีข่ยายตวัสูง ซึ่งเป็นผลจากค าสัง่ซื้อในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะใน
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กลุ่มอเิลคทรอนิกส์, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ยานยนต์และชิน้ส่วน, อาหารและเครื่องดื่ม และโรงแรม 
นอกจากนัน้การบรโิภคสนิคา้คงทนทีสู่งขึน้และการลงทุนภาคเอกชนทีก่ระเตื้องขึน้จากจุดต ่าสุด
หนุนการเตบิโตของสนิเชื่อดว้ยโดยรวมแลว้ในปี 53 เรามมีุมมองทีเ่ป็นบวกกบัการขยายตวัของ
สนิเชื่อCorporate และ SMEs ซึง่เป็นไปตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ส าหรบัสนิเชื่อเพื่อการ
บรโิภคมแีนวโน้มด ีคาดว่าความตอ้งการใชส้นิเชื่อทีพ่กัอาศยัและการใชบ้ตัรเครดติจะเพิม่ขึน้ใน
ปี 53 ซึง่เป็นไปตามความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีฟ้ื่นตวั ส าหรบัสนิเชื่อเช่าซือ้มแีนวโน้มเตบิโตดใีนปี 
53หนุนโดยยอดขายรถยนตท์ีข่ยายตวัด ีโดยคาดว่ายอดขายรถยนตใ์นประเทศปีนี้จะเตบิโต 9% 
 
อปุสรรค : 

1. Politic : สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลและ
ประชาชน ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูกู้ ้

2. Economic : ปญัหาเศรษฐกจิโลกชะลอตวัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย 
เนื่องจากธุรกจิขนาดใหญ่ยงัมกีารส่งออกเป็นสดัส่วนค่อนขา้งสูง  ประกอบกบัปญัหาราคาน ้ามนั
ผนัผวนซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลติของภาคธุรกจิ 

3. Legal : การใชม้าตรการ Basel III คุม้เขม้ธนาคารพาณิชยท์ัว่โลก โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบาเซลิดา้นการก ากบัดูแลภาคการธนาคาร มมีตใิหธ้นาคารพาณิชยเ์พิม่การด ารง
เงนิกองทุนคุณภาพสูงสุด หรอืทีเ่รยีกว่ากองทุนขัน้ที ่1 ( Tier 1 capital) ตามเกณฑ ์Basel III 
เป็น 7% ของสนิทรพัยเ์สีย่ง โดยแบ่งเป็น Core Tier 1 capital อย่างน้อย 4.5% ของสนิทรพัย์
เสี่ยง โดยจะเริม่ในปี 2558 และต้องมทีุนส ารองหุน้สามญัต่างหากอกี 2.5% ทยอยเริม่ ม.ค. 
2559 ถงึ ม.ค.2562 

 
- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั 
จะวเิคราะหโ์ดยใช้โมเดลแรงผลกัดนั 5 ประการ เชงิการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five 

Forces Model of Industry Competition) ของ Michael E. Porter เพื่อวเิคราะหถ์งึแรงผลกัใน
ดา้นต่างๆ ทีส่่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อธุรกจิ ทัง้จากคู่แข่งขนัในตลาดปจัจุบนั คู่แข่งขนัราย
ใหม่ อ านาจการต่อรองของลูกค้า อ านาจการต่อรองจากซพัพลายเออร ์และจากสนิค้าทดแทน 
โดยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
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1. การแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Competitive Rivalry in industry) > High 

มกีารแข่งขนัสูงระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ ทัง้ที่เป็นสถาบันการเงินธนาคาร
พาณชิยเ์องและสถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคารพาณิชย ์สภาวะการแข่งขนักนัในปจัจุบนัทวคีวาม
รุนแรงยิง่ขึน้ โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ ซึง่ต่างมกีาร
ท าตลาดมากขึ้นทัง้ด้านเงนิฝาก และด้านสนิเชื่อ มกีารปรบัภาพลกัษณ์ขององค์กรใหม่ให้ดู
ทนัสมยั การปรบัโครงสรา้งองคก์รใหท้ างานทีเ่ป็นระบบเพื่อเพิม่ความรวดเรว็ในการบรกิาร การ
ท าตลาดด้านเงนิฝากและสนิเชื่อ เช่นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ของแถม ของรางวลั เสนอ
อตัราดอกเบีย้พเิศษ เป็นต้น อกีทัง้มกีารลงทุนในระบบฐานขอ้มลู เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
จดัท าฐานขอ้มลูลกูคา้ซึง่เป็นประโยชน์ในดา้นการตลาด แต่ละธนาคารมกีารท าการตลาดเชงิรุก
ดว้ยการน ากลยทุธท์างดา้นราคามาเสนอใหก้บัลูกคา้ โดยเฉพาะลูกคา้รายใหม่เพื่อแย่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และการใช้กลยุทธ ์CRM เน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกค้า เพื่อความยัง่ยนื
ทางธุรกจิ รวมถงึการสรา้งความแตกต่างในการบรกิาร เพื่อใหล้กูค้าเกดิความประทบัใจ 

2. อปุสรรคจากการเข้ามาของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants) > High   
ธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนที่สูงมากในเรื่องของค่าใบอนุญาติ

ประกอบการ (License) อาคาร ส านักงาน อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ประกอบกบักฎเกณฑจ์าก
ภาครฐับาลทีใ่ช้ในการก ากบัและดูแลธนาคารพาณิชย ์เพื่อควบคุมการด าเนินงานของธนาคาร
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และสถาบนัการเงนิที่มอียู่เป็นจ านวนมาก ทัง้พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ .ศ.2505 
พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์พ.ศ.2522 
รวมถึงประกาศและค าสัง่ต่างๆ จากภาครฐั  ซึ่งก าหนดทัง้คุณสมบัติทางด้านเงินทุนและ
คุณสมบตัอิื่นๆ อย่างเขม้งวด ต้องอาศยัความน่าเชื่อถอืสูง เพื่อให้ลูกค้าสนิเชื่อและลูกค้าเงนิ
ฝาก เกดิความเชื่อมัน่ จงึเป็นอุปสรรคต่อการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมธนาคาร
พาณชิย ์ปจัจบุนั คู่แขง่ขนัรายใหมม่กัจะเป็นบรษิทัต่างชาต ิเนื่องจากมเีงนิทุนทีเ่พยีงพอ 

3. อ านาจต่อรองของผูข้าย  (Bargaining power of Suppliers) > High  
Suppliers คอืลูกค้าเงนิฝากที่มทีางเลือกมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขนัของ

สถาบนัการเงนิค่อนขา้งสงู ดงันัน้ธนาคารตอ้งมอีตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีจ่งูใจ ในอดตีเจา้ของเงนิ
ฝากมอี านาจการต่อรองค่อนขา้งต ่า เนื่องจากมทีางเลอืกในการลงทุนไม่มาก อกีทัง้การยดึตดิ
กับสถาบันการเงินที่ม ัน่คงท าให้ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มขี้อได้เปรียบด้านต้นทุนทาง
การเงนิจากผูฝ้ากเงนิค่อนขา้งต ่า แต่ในปจัจุบนัเจา้ของเงนิฝากมทีางเลอืกในการลงทุนมากขึน้ 
อกีทัง้การแข่งขนัที่มุ่งเน้นในการให้บรกิารมากขึ้น ส่งผลให้แรงกดดนัด้านอ านาจต่อรองของ
เจา้ของเงนิฝากทีม่เีพิม่เป็นเงาตามตวั 

อย่างไรก็ดใีนปจัจุบนัธนาคารมทีางเลอืกในการหาแหล่งเงนิทุนเพิม่มากขึน้เช่นกนั 
ทัง้การกูย้มืระหว่างสถาบนัการเงนิ การออกหุน้กู้ การระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย ์แต่ธนาคารก็
ต้องเผชิญกับต้นทุนเงินลงทุนที่สูงขึ้น อีกทัง้จะต้องด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่
ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining power of Buyers) > High 
ลูกค้ามีทางเลือกมาก ต้นทุนของลูกค้าในการเปลี่ยนธนาคารมีค่อนข้างต ่ า 

(Switching cost) เนื่องจากผลติภณัฑข์องแต่ละธนาคารมคีวามคล้ายคลงึกนั รวมถงึอตัรา
ดอกเบีย้ ดงันัน้การทีล่กูคา้จะเปลีย่นมาใชบ้รกิารกบัธนาคารอื่นท าไดง้า่ย  

5. อปุสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) > High  
สนิค้าทดแทนที่มคีวามใกล้เคยีงกบัสนิค้าของธนาคารพาณิชย ์กค็อืผลติภณัฑท์าง

การเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้าเงินฝากหรือลูกค้าสินเชื่อ ซึ่งมีอยู่
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะมาจากสถาบนัการเงนิอื่น เช่น โรงรบัจ าน า บรษิัทเงนิทุน เงนิทุนนอก
ระบบ หรอืเงนิทุนส่วนตวั เป็นต้น หรอืการระดุมโดยผ่านการออกหุ้นกู้ ผ่านตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นตน้ 
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  - การวิเคราะหค์ู่แข่งขนั 
  

  
 

  
 

ชือ่ผลติภณัฑ ์ -สนิเชือ่สวสัดกิารเอนกประสงคไ์มม่ ี -สนิเชือ่กรงุไทยเอนกประสงค ์ -สนิเชือ่สวสัดกิารทหาร  

  หลกัทรัพยค์ ้าประกนั  ส าหรับพนักงานราชการ    

ลกัษณะผลติภณัฑ ์ -สนิเชือ่สว่นบคุคล  -เงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา  -สนิเชือ่เพือ่อปุโภคบรโิภค  

อตัราดอกเบีย้  -ขา้ราชการทหารหรอืลกูจา้งประจ า  -บคุคลค ้าประกนั,ยกเวน้ไมต่อ้งม ี -ตามเงือ่นไขทีต่กลง  

(ตอ่ปี) ปีที1่-5   = MLR-0.50% บคุคลค ้าประกนั  ระหวา่งธนาคาร และตน้สงักดั  

  ปีที6่-12 = MLR% อตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีต่น้สงักดั    

  -ขา้ราชการทหาร รับเบีย้หวดั/บ านาญ  ด ารงไว+้สว่นตา่ง (1.50-4.00%)   

  ผูกู้ท้ าประกนัชวีติ     MLR-0.75% -หลกัทรัพยค์ ้าประกนั    

  ผูกู้ไ้มท่ าประกนัชวีติ MLR+2.25% อตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีต่น้สงักดั    

    ด ารงไว+้สว่นตา่ง (1.50-2.00%)    

กลุม่เป้าหมาย  -ขา้ราชการทหารหรอืลกูจา้งประจ า  -ขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจ า, -ขา้ราชการ,พนักงานรัฐวสิาหกจิ  

  -ขา้ราชการทหาร รับเบีย้หวดั/บ านาญ  พนักงานรัฐวสิาหกจิ  พนักงานราชการ  

เง ือ่นไข  -ผูกู้ต้อ้งเป็นขา้ราชการทหารหรอื  -หน่วยงานตน้สงักดัทีม่ขีอ้ตกลง  -มบีญัชเีงนิฝากกบัธนาคาร  

  ลกูจา้งประจ าทีไ่ดร้ับการบรรจแุลว้  กบัธนาคาร    

  รับเงนิเดอืนผา่นธนาคารทหารไทย  -อายงุาน ≥1ปี    

  -ผูกู้ต้อ้งเป็นขา้ราชการทหารทีร่ับเบีย้      

  หวดั/บ านาญ ผา่นธนาคารทหารไทย      

การค า้ประกนั  -ไมม่ ี -บคุคลค ้าประกนั  -บคุคลค ้าประกนั  

    -หลกัทรัพยค์ ้าประกนั  -หลกัทรัพยค์ ้าประกนั  

วงเงนิ  -ขา้ราชการทหารหรอืลกูจา้งประจ า  -บคุคลค ้าประกนั  -บคุคลค ้าประกนั  

  25 เทา่ ของรายไดส้งูสดุไมเ่กนิ  สงูสดุ 1,000,000 บาท  ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

  1,500,000 บาท  -หลกัทรัพยค์ ้าประกนั  -หลกัทรัพยค์ ้าประกนั  

  -ขา้ราชการทหาร รับเบีย้หวดั/บ านาญ  สงูสดุ 5,000,000 บาท  หน่วยงานทัว่ไปไมเ่กนิ 3,000,000  

  11 เทา่ ของรายไดส้งูสดุไมเ่กนิ    หน่วยงานขอ้ตกลงไปไมเ่กนิ  

  1,000,000 บาท    5,000,000 บาท  

ระยะเวลาการผอ่น  -ขา้ราชการทหารหรอืลกูจา้งประจ า  -สงูสดุ 15 ปี  -บคุคลค ้าประกนั ไมเ่กนิ 15 ปี  

ช าระ  1-12 ปี เมือ่รวมระยะเวลาผอ่นช าระ    -หลกัทรัพยค์ ้าประกนั ไมเ่กนิ 20 ปี  

  กบัอายผุูกู้แ้ลว้ตอ้งไมเ่กนิ 60 ปี      

  -ขา้ราชการทหาร รับเบีย้หวดั/บ านาญ      

  1-3 ปี เมือ่รวมระยะเวลาผอ่นช าระ      

  กบัอายผุูกู้แ้ลว้ตอ้งไมเ่กนิ 71 ปี      

คา่ธรรมเนยีม  -ไมม่ ี -ตามเงือ่นไขทีต่กลงระหวา่ง  -ไมม่ ี 

    ธนาคารและตน้สงักดั    

ระยะเวลาการอนมุตั ิ 3 วนั  3-5 วนั  3-5 วนั  
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3.3.2 การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู 
ผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการ ประเภทไม่มี

หลกัทรพัย์ ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัข้าราชการทหาร  ส านักพหลโยธนิ ผู้
ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า น ว น  1 00     
                                                                          วเิคราะห์
ขอ้มลู ผูศ้กึษาแบ่งการน าเสนอขอ้มลูออกเป็น 3          

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร 
ส่วนที ่3 ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร 

รายละเอยีดของการวเิคราะหจ์ะน าเสนอดว้ยตารางแสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะห์
ขอ้มลู และการตคีวามหมายของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตารางเฉพาะบางประเดน็ทีส่ าคญั และเกีย่วขอ้ง
กบัเนื้อหาของผลการศกึษา ดงันี้ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ชาย 87 87.0 
 หญงิ 13 13.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 1 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คดิเป็นรอ้ยละ 87.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 13.0  
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ (%) 
 โสด 46 46.0 
 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 47 47.0 
 หยา่ / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 7 7.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตาราง 2 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมา คอื มสีถานภาพโสด คดิเป็น
รอ้ยละ 46.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่สีถานภาพหยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่คดิเป็นรอ้ยละ 7.0  
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ต ่ากว่า 30 ปี 65 65.0 
 31 – 40 ปี 27 27.0 
 41 – 50 ปี 6 6.0 
 51 – 60 ปี 2 2.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 3 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุต ่า
กว่า 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 รองลงมา คอื มอีาย ุ31 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 มอีายุ 41 – 
50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาย ุ51 – 60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสุด 

ระดบัการศึกษาสงูสดุ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 80 80.0 
 ปรญิญาตร ี 20 20.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 4 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามระดบัการศกึษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 รองลงมา คอื มกีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 20.0  
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ตาราง 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายงุาน 
อายงุาน จ านวน ร้อยละ (%) 

 ต ่ากว่า 1 ปี 1 1.0 
 1 – 5 ปี 39 39.0 
 6 – 10 ปี 38 38.0 
 11 – 15 ปี 13 13.0 
 16 – 20 ปี 5 5.0 
 20 ปีขึน้ไป 4 4.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 5 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามอายุงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ
งาน 1 – 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 รองลงมา คอื มอีายงุาน 6 – 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 มอีายุ
งาน 11 – 15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 มอีายุงาน 16 – 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 มอีายุงาน 20 ปี
ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายงุาน ต ่ากว่า 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 1.0   
 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ (%) 
 น้อยกว่า 10,000 บาท 46 46.0 
 10,000 – 20,000 บาท 40 40.0 
 20,001 – 30,000 บาท 8 8.0 
 30,001 – 40,000 บาท 2 2.0 
 40,001 – 50,000 บาท 4 4.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 6 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามรายไดต่้อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
มรีายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 รองลงมา คอื มรีายได้ 10,000 – 
20,000  บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 มรีายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดอืนคดิเป็นรอ้ย
ละ 8.0 มรีายได ้40,001 – 50,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได ้
30,001 – 40,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตาราง 7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามธนาคารทีใ่ชบ้รกิารสนิเชื่อ
สวสัดกิาร 

ธนาคารท่ีใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ธนาคารทหารไทย 23 23.0 
 ธนาคารกรงุไทย 36 36.0 
 ธนาคารออมสนิ       41 41.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 7 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามธนาคารทีใ่ช้บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อสวสัดิการของธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 41.0 
รองลงมา คอื ใช้บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิารของธนาคารกรุงไทย คดิเป็นร้อยละ 36.0 ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิารของธนาคารทหารไทย คดิเป็นรอ้ยละ 23.0  
 
ตาราง 8 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิาร
สนิเชื่อสวสัดกิาร 
จ านวนครัง้ในการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ครัง้แรก 81 81.0 
 ครัง้ที ่2 19 19.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 8 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บรกิารครัง้แรก คดิเป็นร้อยละ 81.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บรกิารครัง้ที ่2 คดิเป็นรอ้ยละ 19.0  
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ตาราง 9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสาเหตุส าคญัทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร
สนิเชื่อสวสัดกิารของธนาคารทหารไทย 

สาเหตสุ าคญัท่ีเลือกใช้บริการสินเช่ือ
สวสัดิการของธนาคารทหารไทย 

จ านวน ร้อยละ (%) 

 อตัราดอกเบีย้ 57 57.0 
 ความสะดวกในการตดิต่อกบัธนาคาร 43 43.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 9 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสาเหตุส าคัญที่เลือกใช้บริการสินเชื่อ
สวสัดกิารของธนาคารทหารไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร
ของธนาคารทหารไทยเพราะอตัราดอกเบี้ย คดิเป็นร้อยละ 57.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่เลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิารของธนาคารทหารไทยเพราะความสะดวกในการตดิต่อกบัธนาคาร คดิ
เป็นรอ้ยละ 43.0  
 
ตาราง 10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารสนิเชื่อ
สวสัดกิารของธนาคารทหารไทย 
การได้รบัข้อมูลข่าวสารสินเช่ือสวสัดิการของ

ธนาคารทหารไทย 
จ านวน ร้อยละ (%) 

 พนกังานธนาคาร/ สาขาของธนาคาร 50 50.0 
 สื่อประชาสมัพนัธต์ามส านกังาน 50 50.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 10 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารสนิเชื่อสวสัดกิาร
ของธนาคารทหารไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารสนิเชื่อสวสัดกิารของ
ธนาคารทหารไทยผ่านพนักงานธนาคาร/สาขาของธนาคาร และผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ตาม
ส านกังาน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0  
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ ประเภทไม่มี
หลกัทรพัยค์ า้ประกนั (ไม่มีบคุคลค า้ประกนั) ส าหรบัข้าราชการ 
 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใช้
บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไมม่บีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบั
ขา้ราชการ 
ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการใช้บริการ 

สินเช่ือสวสัดิการ 

ระดบัอิทธิพล 

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรงุไทย ธนาคารทหารไทย 

1 ค่าใชจ้่ายในการขอสนิเชื่อ มาก มาก มาก 
2 วงเงนิทีใ่หส้นิเชื่อ มาก มาก มาก 

3 อตัราดอกเบีย้                                                          มาก มาก มาก 

4 ระยะเวลาผ่อนช าระ                          มาก มาก มาก 

5 จ านวนเงนิผ่อนช าระขัน้ต ่า มาก มาก มาก 

6 ขัน้ตอนทีไ่ม่ยุ่งยากและอนุมตัผิล

รวดเรว็                 

มากทีส่ดุ มาก มาก 

7 ความรวดเรว็ในการไดร้บัเงนิ                                  มาก มาก มาก 

8 ช่องทางในการช าระเงนิทีส่ะดวก                            มาก มาก มาก 

9 การบรกิารของพนกังาน                                          มาก มาก มาก 

10 ไม่ตอ้งมผีูค้ ้าประกนั                                                มาก มาก มาก 

11 ไม่มคี่าปรบัปิดบญัชกี่อนก าหนด                          มาก มาก มาก 

12 ความสะดวกในการตดิต่อกบัธนาคาร มาก มาก มาก 

13 การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ มากทีส่ดุ มาก มาก 

 
 จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจที่ได้รบัจากการใช้บรกิารสินเชื่อ
สวสัดกิาร ประเภทไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัข้าราชการ ของ
ธนาคารออมสนิ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบั
ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่
มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการของธนาคารออมสนิดา้นขัน้ตอนทีไ่ม่ยุ่งยากและอนุมตัผิล
รวดเรว็ และการโฆษณาประชาสมัพนัธข์องธนาคารมากทีสุ่ด 
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใช้
บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไมม่บีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบั
ขา้ราชการทหาร ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการใช้บริการ 

สินเช่ือสวสัดิการ 

ระดบัอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด X S.D. แปลผล 

1 ค่าใชจ้่ายในการขอสนิเชื่อ 14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 
2 วงเงนิทีใ่หส้นิเชื่อ 4% 36% 54% 3% 3% 3.35 .74

4 
มาก 

3 อตัราดอกเบีย้                                                          14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

4 ระยะเวลาผ่อนช าระ                          14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

5 จ านวนเงนิผ่อนช าระขัน้ต ่า 14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

6 ขัน้ตอนทีไ่ม่ยุ่งยากและอนุมตัผิล

รวดเรว็                 

50% 50% 0% 0% 0% 3.50 .50
3 

มาก 

7 ความรวดเรว็ในการไดร้บัเงนิ                                  14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

8 ช่องทางในการช าระเงนิทีส่ะดวก                            14% 49% 37% 0% 0% 3.77 .67
9 

มาก 

9 การบรกิารของพนกังาน                                          14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

10 ไม่ตอ้งมผีูค้ ้าประกนั                                                14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

11 ไม่มคี่าปรบัปิดบญัชกี่อนก าหนด                          14% 50% 36% 0% 0% 3.78 .67
5 

มาก 

12 ความสะดวกในการตดิต่อกบัธนาคาร 14% 41% 45% 0% 0% 3.69 .70
6 

มาก 

13 การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 14% 49% 37% 0% 0% 3.77 .67
9 

มาก 

 
 จากตารางที่ 12 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจที่ได้รบัจากการใช้บรกิารสินเชื่อ
สวสัดกิาร ประเภทไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร 
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจที่
ได้รบัจากการใช้บรกิารสินเชื่อสวสัดิการ ประเภทไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกัน (ไม่มบีุคคลค ้า
ประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากในทุก
ดา้น 
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3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

- การวิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 
จดุแขง็ (Strengths) 
1. วงเงนิอนุมตัสิงู 
2. ธนาคารมจี านวนสาขาเพยีงพอแก่ความตอ้งการ  
3. ผู้บริหารระดับสู งส่ วนใหญ่ในปจัจุบันมานั ้น เ ป็นผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถจากหลายๆ สถาบนัการเงนิชัน้น าในประเทศไทย  
4. ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบวงจร 
5. มกีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่งต่อเนื่อง โดยเน้นลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง  
 
จดุอ่อน (Weakness) 
1. ระบบการสื่อสารภายในองคก์รมปีระสทิธภิาพค่อนขา้งน้อย จนท าใหเ้กดิความ

ล่าชา้ในการปฏบิตังิาน หรอืท าใหก้ารปฏบิตังิานผดิพลาดได ้ 
2. การอนุมตัสินิเชื่อล่าชา้ อนัเนื่องมาจากนโยบายทีไ่มช่ดัเจน ระบบการท างาน

ซบัซอ้น รวมถงึการกระจายอ านาจต ่า 
3. เครอืขา่ยธนาคารทีเ่ปิดบรกิารในหา้งสรรพสนิคา้ยงัมน้ีอยเมือ่เทยีบกบัสถาบนั

การเงนิอื่น 
4. ระบบฐานขอ้มลูไมส่นบัสนุนการด าเนินงาน ส่งผลใหป้ฏบิตังิานล่าชา้  
 
โอกาส (Opportunities) 
1. ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่ก าลงัการซือ้ของลกูคา้ยงัดอียู ่และสภาพ

เศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ 
2. การส่งเสรมิของภาครฐั ทีมุ่ง่จะใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ โดยใชน้โยบาย

กระตุน้เศรษฐกจิ เน้นการใชจ้า่ย 
3. ธนาคารสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิไดห้ลากหลายเพิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่

รายไดใ้นส่วนทีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ไดเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากการเพิม่รายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อมี
ภาวะการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

4. ภาพลกัษณ์ขององคท์ีด่ขี ึน้ประกอบกบัลกูคา้มคีวามมัน่ใจกบัธนาคารมากขึน้ ท า
ใหธ้นาคารมโีอกาสขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้  

5. ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีท าใหก้ารด าเนินการของธนาคารดขีึน้ 
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อปุสรรค (Threats) 
1. ธนาคารมคีู่แข่งทีแ่ขง็แกร่ง เป็นผูน้ าตลาดและมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาลูกคา้

ทัง้ดา้นผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 
2. ธนาคารมเีงนิกองทุนค่อนขา้งต ่ากว่าคู่แข่ง ซึง่อาจส่งผลต่อการประกอบกจิการ

ในอนาคตได ้ 
3. มกีารแข่งขนัทีค่่อนขา้งสูงในระบบการเงนิ โดยมคีู่แข่งทัง้จากธนาคารพาณิชย์

ดว้ยกนัเองทัง้ของไทยและต่างประเทศ, บรษิทัเงนิทุน, บรษิทัหลกัทรพัย ์และสถาบนัการเงนิที่
ไมใ่ช่ธนาคาร 

4. คู่แขง่ขนัอาจมมีากขึน้ 
5. ภาวะเศรษฐกจิ และการเมอืงทีม่คีวามไมแ่น่นอน 

 
- การก าหนดกลยทุธโ์ดยใช้ TOWS Matrix 
 โดยอาศยัขอ้มลูจากการวเิคราะห ์SWOT มาก าหนดกลยทุธด์ว้ยการประเมนิ

อุปสรรค โอกาส จากปจัจยัภายนอก และจดุอ่อน จดุแขง็ จากปจัจยัภายใน (TOWS Matrix – 
Threat – Opportunity – Weakness – Strengths) รวมทัง้สภาพการแขง่ขนัทางอุตสาหกรรม 
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1. แนวทางการก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  
 

ตาราง 12 การก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
                                    ปัจจยัภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก       

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 วงเงนิอนุมตัสิูง 
S2 ธนาคารมจี านวนสาขาเพยีงพอแกค่วาม
ตอ้งการ  
S3 ผูบ้รหิารระดบัสูงส่วนใหญ่ในปจัจบุนัมานัน้
เป็นผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถจาก
หลายๆ สถาบนัการเงนิชัน้น าในประเทศไทย 
S4 ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบวงจร 
S5 มกีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเน้นลูกคา้เป็นศนูยก์ลาง  

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ระบบการสื่อสารภายในองคก์รมี
ประสทิธภิาพค่อนขา้งน้อย จนท าใหเ้กดิความ
ล่าชา้ในการปฏบิตังิาน หรอืท าใหก้ารปฏบิตังิาน
ผดิพลาดได ้ 
W2 การอนุมตัสินิเชื่อลา่ชา้ อนัเนื่องมาจาก
นโยบายทีไ่มช่ดัเจน ระบบการท างานซบัซอ้น 
รวมถงึการกระจายอ านาจต ่า 
W3 เครอืขา่ยธนาคารทีเ่ปิดบรกิารใน
หา้งสรรพสนิคา้ยงัมน้ีอยเมื่อเทยีบกบัสถาบนั
การเงนิอื่น 
W4 ระบบฐานขอ้มลูไมส่นบัสนุนการด าเนินงาน 
ส่งผลใหป้ฏบิตังิานล่าชา้  

 1. กลยทุธ ์SO 2. กลยทุธ ์WO 
โอกาส (Opportunities) 
O1 ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่ก าลงัการซือ้ของลกูคา้
ยงัดอียู่ และสภาพเศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ 
O2 การส่งเสรมิของภาครฐั ทีมุ่ง่จะใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลาง
ทางการเงนิ โดยใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกจิ เน้นการใช้
จา่ย 
O3 ธนาคารสามารถท าธรุกรรมทางการเงนิไดห้ลากหลาย
เพิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่รายไดใ้นสว่นทีไ่มใ่ชด่อกเบีย้ได้
เพิม่มากขึน้ เนื่องจากการเพิม่รายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อมี
ภาวะการแขง่ขนัทีสู่งขึน้ 
O4 ภาพลกัษณ์ขององคท์ีด่ขี ึน้ประกอบกบัลูกคา้มคีวาม
มัน่ใจกบัธนาคารมากขึน้ ท าใหธ้นาคารมโีอกาสขยายฐาน
ลูกคา้ไดม้ากขึน้ 
O5 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีท าใหก้ารด าเนินการ
ของธนาคารดขีึน้ 

 
กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
- เพิม่จ านวนสาขา 
- พฒันาสนิคา้และบรกิารใหห้ลากหลายและตรง
ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
กลยทุธค์งท่ี (Stability Strategy) 
- ชะลอการทดลองธรุกจิใหมท่ีม่คีวามเสีย่ง 

 3. กลยทุธ ์ST 4. กลยทุธ ์WT 
อปุสรรค (Threats) 
T1 ธนาคารมคีู่แขง่ทีแ่ขง็แกรง่ เป็นผูน้ าตลาดและมี
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาลูกคา้ทัง้ดา้นผลติภณัฑแ์ละการ
ใหบ้รกิาร 
T2 ธนาคารมเีงนิกองทนุค่อนขา้งต ่ากว่าคู่แขง่ ซึง่อาจ
ส่งผลต่อการประกอบกจิการในอนาคตได ้ 
T3 มกีารแขง่ขนัทีค่่อนขา้งสงูในระบบการเงนิ โดยมคีู่แขง่
ทัง้จากธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนัเองทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ, บรษิทัเงนิทนุ, บรษิทัหลกัทรพัย ์และสถาบนั
การเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร 
T4 คู่แขง่ขนัอาจมมีากขึน้ 
T5 ภาวะเศรษฐกจิ และการเมอืงทีม่คีวามไมแ่น่นอน 

 
กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
- เรง่ขยายสาขาเพื่อครอบคลุมตลาด 

 
กลยทุธป์รบัเปล่ียน (Retrench Strategy) 
- ปรบัปรงุเงื่อนไขในการสมคัรสนิเชื่อ 
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ตาราง 13 แสดงถงึแนวทางในการสรปุประมวลผลกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)   
กล
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ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธท่ี์ดีท่ีสุด 
(จากการสรปุ
ประมวลผล) 

กลยุทธก์ารเจริญเติบโต 
(Growth Strategy)  
- เพิม่จ านวนสาขา 
- พฒันาสนิคา้และบรกิารให้
หลากหลายและตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

1. เพิม่ยอดขายและก าไร
ใหก้บับรษิทั 
2. สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บั
ธุรกจิเหนือคูแ่ขง่ 
3. ตอบสนองความตอ้งการ
และรกัษาฐานลกูคา้โดยการ
เพิม่ผลติภณัฑท์ีล่กูคา้
ตอ้งการและใหค้วาม
สะดวกสบาย 
4. เพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัระยะยาวของ
บรษิทั 

1. มคีวามเสีย่งภาวะ
ความไม่มัน่คงทางการ
เมอืงและเศรษฐกจิของ
ประเทศ สง่ผลกระทบ
ต่อผลก าไรทีอ่าจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. มคีวามเสีย่งจาก
การแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ 

 
 

กลยุทธก์าร
เจริญเติบโต 
(Growth 
Strategy)  
- เพิม่จ านวน
สาขา 
- พฒันาสนิคา้
และบรกิารให้
หลากหลายและ
ตรงตามความ
ตอ้งการของ
ลกูคา้ 

กลยุทธค์งท่ี (Stability 
Strategy) 
- ชะลอการทดลองธุรกจิใหม่ที่
มคีวามเสีย่ง 

1. ลดเรื่องความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิขึน้ในชว่งทีภ่าวะ
เศรษฐกจิและการเมอืงสง่ผล
ในทางลบ 
2. ไม่มกีารลงทุนเพิม่ท าให้
ประหยดัค่าใชจ้่าย 

1. หากคู่แขง่กลบัคนื
มาแขง็แกรง่อกีครัง้จะ
ท าใหส้ว่นแบ่งตลาด
ของบรษิทัทีเ่คยสงูขึน้
กลบัลดลงดงัเดมิ 
 

กลยุทธป์รบัเปล่ียน 
(Retrench Strategy) 
- ปรบัปรุงเงื่อนไขในการสมคัร
สนิเชื่อ 

1. สามารถเพิม่ยอดขาย
ใหก้บับรษิทัได ้

1. อาจท าใหม้ลูค่า
ผลติภณัฑล์ดลงได ้
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2. แนวทางการก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
 

ตาราง 14 การก าหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
                                       ปัจจยัภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก       

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 วงเงนิอนุมตัสิูง 
S2 ธนาคารมจี านวนสาขาเพยีงพอแกค่วาม
ตอ้งการ  
S3 ผูบ้รหิารระดบัสูงส่วนใหญ่ในปจัจบุนัมา
นัน้เป็นผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถจาก
หลายๆ สถาบนัการเงนิชัน้น าในประเทศไทย 
S4 ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบวงจร 
S5 มกีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเน้นลูกคา้เป็นศนูยก์ลาง 

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ระบบการสื่อสารภายในองคก์รมี
ประสทิธภิาพค่อนขา้งน้อย จนท าใหเ้กดิความ
ล่าชา้ในการปฏบิตังิาน หรอืท าใหก้ารปฏบิตังิาน
ผดิพลาดได ้ 
W2 การอนุมตัสินิเชื่อลา่ชา้ อนัเนื่องมาจาก
นโยบายทีไ่มช่ดัเจน ระบบการท างานซบัซอ้น 
รวมถงึการกระจายอ านาจต ่า 
W3 เครอืขา่ยธนาคารทีเ่ปิดบรกิารใน
หา้งสรรพสนิคา้ยงัมน้ีอยเมื่อเทยีบกบัสถาบนั
การเงนิอื่น 
W4 ระบบฐานขอ้มลูไมส่นบัสนุนการด าเนินงาน 
ส่งผลใหป้ฏบิตังิานล่าชา้ 

 1. กลยทุธ ์SO 2. กลยทุธ ์WO 
โอกาส (Opportunities) 
O1 ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่ก าลงัการซือ้ของลกูคา้
ยงัดอียู่ และสภาพเศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ 
O2 การส่งเสรมิของภาครฐั ทีมุ่ง่จะใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลาง
ทางการเงนิ โดยใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกจิ เน้นการใช้
จา่ย 
O3 ธนาคารสามารถท าธรุกรรมทางการเงนิไดห้ลากหลาย
เพิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่รายไดใ้นสว่นทีไ่มใ่ชด่อกเบีย้
ไดเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากการเพิม่รายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อ
มภีาวะการแขง่ขนัทีสู่งขึน้ 
O4 ภาพลกัษณ์ขององคท์ีด่ขี ึน้ประกอบกบัลูกคา้มคีวาม
มัน่ใจกบัธนาคารมากขึน้ ท าใหธ้นาคารมโีอกาสขยายฐาน
ลูกคา้ไดม้ากขึน้ 
O5 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีท าใหก้ารด าเนินการ
ของธนาคารดขีึน้ 

 
กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation 
Strategy)  
- เพิม่ส่วนประสมสนิคา้ (Product Mix) ใหม้ี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 

 
กลยทุธม์ุ่งเน้น (Focus Strategy)  
- ท าการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑเ์ฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 3. กลยทุธ ์ST 4. กลยทุธ ์WT 
อปุสรรค (Threats) 
T1 ธนาคารมคีู่แขง่ทีแ่ขง็แกรง่ เป็นผูน้ าตลาดและมี
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาลูกคา้ทัง้ดา้นผลติภณัฑแ์ละการ
ใหบ้รกิาร 
T2 ธนาคารมเีงนิกองทนุค่อนขา้งต ่ากว่าคู่แขง่ ซึง่อาจ
ส่งผลต่อการประกอบกจิการในอนาคตได ้ 
T3 มกีารแขง่ขนัทีค่่อนขา้งสงูในระบบการเงนิ โดยมคีู่แขง่
ทัง้จากธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนัเองทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ, บรษิทัเงนิทนุ, บรษิทัหลกัทรพัย ์และ
สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร 
T4 คู่แขง่ขนัอาจมมีากขึน้ 
T5 ภาวะเศรษฐกจิ และการเมอืงทีม่คีวามไมแ่น่นอน 

 
กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation 
Strategy)  
- ขยายกลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑใ์ห้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

 
กลยทุธต้์นทุนต า่ (Cost Leadership 
Strategy)  
- ลดคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการขอสนิเขือ่ 
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ตาราง 15 แสดงถงึแนวทางในการสรปุประมวลผลกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy)   
ระ
ดบั

ธรุ
กิจ

 (B
us

in
es

s S
tra

te
gy

) 

ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธท่ี์ดีท่ีสุด 
(จากการสรปุ
ประมวลผล) 

กลยุทธค์วามแตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy)  
 

1. เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีวาม
น่าเชื่อถอื เป็นทีย่อมรบั 
2. ตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลกูคา้ 
3. ท าให้เกิดคุณภาพเหนือ
คู่แขง่ และเป็นการสรา้งคุณค่า
ให้กบัลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิด
การรับรู้ในคุณค่าที่แตกต่าง
จากคู่แขง่ 

1.อาจเกิดการเลียนแบบ
จากคู่แขง่ไดง้่าย 
2. อาจไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้อย่าง
แทจ้รงิ 
 

 
 
 

กลยุทธค์วาม
แตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy)  
- เพิม่สว่นประสม
สนิคา้ (Product 
Mix) ใหม้คีวาม
หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ลกูคา้ใหม้าก

ยิง่ขึน้  

กลยุทธม์ุ่งเน้น (Focus 
Strategy)  
 

1. สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซื้อได้ตรงตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ต ร ง
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สู ญ เ สี ย เ ว ล า แ ล ะ
งบประมาณถ้าไม่ตรงกับ
กลุ่มลกูคา้ 

กลยุทธต้์นทุนต า่ (Cost 
Leadership Strategy)  
 

1. ท าให้มตี้นทุนต ่าสุดมกี าไร
เพิม่ขึน้ 
2. สามารถอยู่รอดในสภาพ
เศรษฐกิจที่ถดถอย และการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรง 
 

1. ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ได้
ในระยะยาว 
2. อาจสง่ผลต่อคุณภาพใน
การบรกิาร รวมถงึการดูแล 
ปรบัปรุงในสว่นต่างๆ ดว้ย 

 
3.  แนวทางการก าหนดทางเลือกกลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

- ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 
- ผลิตภัณฑ์ (Product) สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนั พฒันาสนิคา้และบรกิารให้หลากหลายและตรงตามความต้องการ
ของลกูคา้ 

- ราคา (Price) การก าหนดราคาค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นปจัจยัที่ส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ดงันัน้การก าหนดราคา
ค่าใชจ้่ายในการขอสนิเชื่อ หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรมคีวามเหมาะสมกบัสทิธิประโยชน์ สิง่
อ านวยความสะดวก และบรกิารทีไ่ดร้บั 
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- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยกลยุทธ์ส าคญัซึ่งต้องค านึงถงึ คอื 
ความรวดเรว็ และความสะดวกในการให้บรกิาร ดงันัน้ธุรกจิจะต้องเพิม่ความสามารถในการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้
และบรกิารให้แก่ผูบ้รโิภคได้รบัรูม้ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ วทิยุ โทรทศัน์ และป้าย
โฆษณา เพื่อเป็นการสื่อสารความแตกต่างของสนิคา้ไปยงัผู้บรโิภค ใหเ้กดิการรบัรูข้องแบรนด์
และช่วยกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ได ้ 

 
การตดัสินใจเลือกกลยทุธเ์พ่ือแก้ไขปัญหา (Strategic Choice) 
- กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 

 จากผลการสรุปทางเลือกกลยุทธ์และความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์มาปฏิบตัินัน้ 
ธุรกิจได้เลอืกใช้ กลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อมุ่งเน้นความ
แตกต่างกบัคู่แข่งในด้านการให้บรกิาร สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความ
แตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพนัธมติร พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้ากขึน้  เพิม่
ส่วนประสมสนิคา้ (Product Mix) ใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้
ใหม้ากยิง่ขึน้ โดยทางธนาคารจะจดัท าโปรโมชัน่ TOP UP PRODUCT ส าหรบัลูกคา้เก่าที่มี
ประวตักิารผ่อนช าระปกต ิทีท่ าการช าระวงเงนิเขา้มาแลว้ 20% โดยน าวงเงนิทีช่ าระแล้วนัน้มา
ใหล้กูคา้สามารถกูเ้พิม่ไดต้ามวงเงนิทีผ่่อนช าระแลว้ เพื่อเปิดโอกาสและเพิม่ช่องทางใหก้บัลูกคา้
ทีต่อ้งการกูเ้งนิเพิม่ 
 นอกจากนี้ธนาคารจะจดัท าโปรโมชัน่ “ใบสมคัรคู่” เช่น สมคัรสนิเชื่อสวสัดกิารควบคู่กบั
การสมคัรบตัรเครดติ (ส าหรบัลกูคา้ทีม่ฐีานเงนิเดอืน 15,000 บาทขึน้ไป) เพื่อเป็นดงึดูดใจลูกคา้ 
และสามารถช่วยเพิม่ฐานลกูคา้ใหก้บัธนาคารอกีดว้ย 

 
 

 



บทท่ี 4 
บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 
สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) เป็นสนิเชื่อ

ขา้ราชการทหาร หรอืลูกจา้งประจ าของหน่วยงานราชการ (ไม่รวมลูกจา้งที่มกี าหนดเวลาการ
จา้ง) ทหารสงักดัส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม กองทพัไทย กองทพับก กองทัพเรอื และ
กองทพัอากาศ ที่รบัเงนิเดอืนผ่านธนาคารทหารไทย เงื่อนไขการช าระสนิเชื่อ ตามขอ้ตกลงคอื 
การหกับญัชเีงนิเดอืน หรอืบางหน่วยงานการเงนิจะหกัเงนิเดอืนน าส่งธนาคารโดยตรง ซึง่เป็น
ขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานทหารกบัทางธนาคาร การผดิช าระของลูกคา้กลุ่มนี้น้อยทีสุ่ดในกลุ่ม
สนิเชื่อประเภทไมม่หีลกัประกนัอื่น 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไม่มี
หลกัทรพัย ์ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร ส านักพหลโยธนิ ครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัย์
ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร  ส านักพหลโยธนิ ก่อนการอนุมตัิ
สนิเชื่อฯ และหลงัการอนุมตัสินิเชื่อฯ เพื่อศกึษาโอกาสทางธุรกจิ และแนวโน้มการเติบโตทาง
การตลาดของสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบั
ขา้ราชการทหาร เพื่อศกึษาความสามารถในการแข่งขนัส าหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร และเพื่อก าหนดแผนการ
ตลาดส าหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบั
ขา้ราชการทหารได้อย่างเหมาะสมตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสอดคล้องกบันโยบายของ
ธนาคาร ซึง่สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 

4.1 สรปุผลการศึกษา 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ลูกค้ายื่นใบสมคัรขอใช้บรกิารสินเชื่อสวสัดิการ
ประเภทไม่มหีลักทรพัย์ค ้าประกัน (ไม่มีบุคคลค ้าประกัน) ส าหรบัข้าราชการทหาร  ส านัก
พหลโยธนิ น้อยลง เน่ืองจากปจัจุบนัสภาพการแข่งขนัในธุรกจิทางด้านสถาบนัการเงนิ การ
ธนาคาร มีการแข่งขนัที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัทางด้านสินเชื่อ โดยทุกๆ 
ธนาคาร ต่างพฒันาผลติภณัฑข์องธนาคารตน ให้มคีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้ ไดทุ้กกลุ่มท าใหลู้กค้ามอี านาจในการต่อรองสูง เนื่องจากมทีางเลอืกหลาย
ทางเลอืก โดยลูกค้าสามารถเลอืกพจิารณาจากอตัราดอกเบี้ย และการบรกิารเพื่อใช้ในการ
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ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของธนาคาร ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ จะพบในเรื่องของความพงึพอใจ
ของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารซึง่ถ้าลูกคา้ไม่เกดิความพงึพอใจและหนัไปใชบ้รกิารสนิเชื่อกบัธนาคาร
คู่แข่งขนัท าให้ธนาคารต้องสูญเสยีลูกค้ารายส าคญัๆ ไป นอกจากนี้ยงัมผีลกระทบทางด้าน
ภาพลกัษณ์ และภาพพจน์ของธนาคารที่ไม่แขง็แกร่งพอในสายตาของลูกค้า ในเรื่องของการ
ยอมรบั และ ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเนื่องจากว่าลูกคา้มสีทิธเิลอืกธนาคารทีส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองไดท้นัทตี้องการและรวดเรว็ ดงันัน้ทางธนาคารจงึต้องมกีารปรบักล
ยุทธใ์หม่ เพื่อรองรบักบัการแข่งขนัทีรุ่นแรง และปรบัโครงสรา้งกระบวนการท างานเพื่อรองรบั
ความตอ้งการของลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนั และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้ท่าเทยีมคู่แขง่ 

 
- ผลการศึกษา 
 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 87.0 มี

สถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 มอีายุต ่ากว่า 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 มกีารศกึษาระดบั
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 80.0 มอีายุงาน 1 – 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 39.0 และมรีายได้
น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0   

 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ 
 จากการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสนิเชื่อสวสัดกิารของธนาคาร

ออมสิน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ใช้บรกิารครัง้แรก คิดเป็นร้อยละ 81.0 เลือกใช้บรกิารสินเชื่อ
สวสัดิการของธนาคารทหารไทยเพราะอตัราดอกเบี้ย คดิเป็นร้อยละ 57.0 และได้รบัข้อมูล
ข่าวสารสนิเชื่อสวสัดกิารของธนาคารทหารไทยผ่านพนักงานธนาคาร/สาขาของธนาคาร และ
ผ่านสื่อประชาสมัพนัธต์ามส านกังาน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 

 ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ 
 จากการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการใช้

บรกิารสินเชื่อสวสัดิการ ประเภทไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกัน (ไม่มบีุคคลค ้าประกัน) ส าหรบั
ขา้ราชการทหาร ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากในทุกดา้น 

 
- การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 

พบว่า สนิเชื่อสวสัดกิาร มจีุดแขง็ คอื วงเงนิอนุมตัสิูง ธนาคารมจี านวนสาขาเพยีงพอแก่ความ
ต้องการ ผู้บรหิารระดบัสูงส่วนใหญ่ในปจัจุบนัมานัน้เป็นผู้บรหิารที่มคีวามรูค้วามสามารถจาก
หลายๆ สถาบนัการเงนิชัน้น าในประเทศไทย ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบวงจร และมกีาร
พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่งต่อเนื่อง โดยเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง มจีุดอ่อน คอื ระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรมปีระสทิธภิาพค่อนข้างน้อย จนท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏบิตัิงาน 
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หรอืท าให้การปฏิบตัิงานผิดพลาดได้ การอนุมตัิสินเชื่อล่าช้า อันเนื่องมาจากนโยบายที่ไม่
ชดัเจน ระบบการท างานซบัซอ้น รวมถงึการกระจายอ านาจต ่า เครอืข่ายธนาคารทีเ่ปิดบรกิารใน
หา้งสรรพสนิค้ายงัมน้ีอยเมื่อเทยีบกบัสถาบนัการเงนิอื่น และระบบฐานขอ้มูลไม่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้ปฏบิตังิานล่าชา้ โอกาสของธุรกจิ ไดแ้ก่ ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่
ก าลงัการซือ้ของลูกคา้ยงัดอียู่ และสภาพเศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ การส่งเสรมิของ
ภาครฐั ที่มุ่งจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงนิ โดยใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นการใช้
จ่าย ธนาคารสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิไดห้ลากหลายเพิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่รายไดใ้น
ส่วนทีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ไดเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากการเพิม่รายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อมภีาวะการแข่งขนั
ที่สูงขึน้ ภาพลกัษณ์ขององค์ที่ดขี ึน้ประกอบกบัลูกค้ามคีวามมัน่ใจกบัธนาคารมากขึน้ ท าให้
ธนาคารมโีอกาสขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การ
ด าเนินการของธนาคารดขีึน้ และอุปสรรคของธุรกจิ ไดแ้ก่ ธนาคารมคีู่แข่งทีแ่ขง็แกร่ง เป็นผูน้ า
ตลาดและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้าทัง้ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ธนาคารมี
เงนิกองทุนค่อนขา้งต ่ากว่าคู่แขง่ ซึง่อาจส่งผลต่อการประกอบกจิการในอนาคตได ้มกีารแข่งขนั
ที่ค่อนขา้งสูงในระบบการเงนิ โดยมคีู่แข่งทัง้จากธนาคารพาณิชย์ด้วยกนัเองทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ, บรษิทัเงนิทุน, บรษิทัหลกัทรพัย ์และสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร คู่แข่งขนัอาจ
มมีากขึน้ และภาวะเศรษฐกจิ และการเมอืงทีม่คีวามไมแ่น่นอน 

 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงกลยทุธ ์

1. กลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธ์
และความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์มาปฏบิตัินัน้ ธุรกิจได้เลอืกใช้  กลยุทธ์การเจรญิเติบโต 
(Growth Strategy) โดยเลอืกกลยุทธก์ารขยายตวัแบบเขม้ขน้ (Intensive Growth Strategy) 
โดยมุ่งเน้นกลยุทธก์ารเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เป็นความพยายามทีจ่ะเพิม่
ยอดขายในผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยเพิ่มจ านวนสาขา พัฒนาสินค้าและบริการให้
หลากหลายและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

2. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธ์
และความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธม์าปฏบิตันิัน้ ธุรกจิได้เลอืกใช้ กลยุทธ์ทีใ่ชค้วามแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) เพื่อมุ่งเน้นความแตกต่างกบัคู่แข่งในดา้นการใหบ้รกิาร สรา้งความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความแตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพนัธมติร 
พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารให้มากขึน้ เพิม่ส่วนประสมสนิค้า (Product Mix) ให้มคีวาม
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 

3. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธ์
และความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธม์าปฏบิตันิัน้ ธุรกจิไดเ้ลอืกใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
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(Marketing Mix หรอื 4Ps) สรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์โดยเพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนั พฒันาสนิคา้และบรกิารใหห้ลากหลายและตรงตามความต้องการของลูกคา้ การก าหนด
ราคาค่าใชจ้า่ยในการขอสนิเชื่อ หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรมคีวามเหมาะสมกบัสทิธปิระโยชน์ 
สิง่อ านวยความสะดวก และบรกิารที่ได้รบั เพิม่ความสามารถในการให้บรกิารแก่ลูกค้าให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าและบรกิารให้แก่ผู้บรโิภคได้รบัรู้
มากขึน้ ไมว่่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพต่์างๆ วทิยุ โทรทศัน์ และป้ายโฆษณา เพื่อเป็นการสื่อสารความ
แตกต่างของสนิค้าไปยงัผู้บรโิภค ให้เกดิการรบัรูข้องแบรนด์และช่วยกระตุ้นให้เกดิพฤตกิรรม
การซือ้ได ้ 
 

การตดัสินใจเลือกกลยทุธเ์พ่ือแก้ไขปัญหา (Strategic Choice) 
- กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 

 จากผลการสรุปทางเลือกกลยุทธ์และความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์มาปฏิบตัินัน้ 
ธุรกิจได้เลอืกใช้ กลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อมุ่งเน้นความ
แตกต่างกบัคู่แข่งในด้านการให้บริการ สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความ
แตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพนัธมติร พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้ากขึน้  เพิม่
ส่วนประสมสนิคา้ (Product Mix) ใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้
ใหม้ากยิง่ขึน้ โดยทางธนาคารจะจดัท าโปรโมชัน่ TOP UP PRODUCT ส าหรบัลูกคา้เก่าที่มี
ประวตักิารผ่อนช าระปกต ิทีท่ าการช าระวงเงนิเขา้มาแลว้ 20% โดยน าวงเงนิทีช่ าระแล้วนัน้มา
ใหล้กูคา้สามารถกูเ้พิม่ไดต้ามวงเงนิทีผ่่อนช าระแลว้ เพื่อเปิดโอกาสและเพิม่ช่องทางใหก้บัลูกคา้
ทีต่อ้งการกูเ้งนิเพิม่ 
 นอกจากนี้ธนาคารจะจดัท าโปรโมชัน่ “ใบสมคัรคู่” เช่น สมคัรสนิเชื่อสวสัดกิารควบคู่กบั
การสมคัรบตัรเครดติ (ส าหรบัลกูคา้ทีม่ฐีานเงนิเดอืน 15,000 บาทขึน้ไป) เพื่อเป็นดงึดูดใจลูกคา้ 
และสามารถช่วยเพิม่ฐานลกูคา้ใหก้บัธนาคารอกีดว้ย 
 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัควรท าการศกึษาเพิม่เตมิในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1. ควรท าการศึกษาปญัหาและสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจยกเลิกการขอสินเชื่อ

สวสัดกิาร ประเภทไม่มหีลกัทรพัย ์ค ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร 

ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าประยกุตใ์ชก้บัธุรกจิของตนเอง 

2. ควรท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างในต่างจงัหวดัด้วย เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่หลากหลาย

มากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ ประเภทไม่มีหลกัทรพัย์
ค า้ประกนั (ไม่มีบคุคลค า้ประกนั) ส าหรบัข้าราชการทหาร  
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักพหลโยธิน 

 
 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เรื่องการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
สนิเชื่อสวสัดกิาร ประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคลค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการ
ทหาร ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักพหลโยธนิ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ความพงึพอใจในการใช้บรกิาร สนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั (ไม่มบีุคคล
ค ้าประกนั) ส าหรบัขา้ราชการทหาร  ส านักพหลโยธนิ ก่อนการอนุมตัสินิเชื่อฯ และหลงัการ
อนุมตัสินิเชื่อฯ และเพื่อก าหนดแผนการตลาดส าหรบัสนิเชื่อสวสัดกิารประเภทไม่มหีลกัทรพัย์
ค ้าประกัน (ไม่มบีุคคลค ้าประกัน) ส าหรบัข้าราชการทหารได้อย่างเหมาะสมตรงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร จงึขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตาม
ความรู้สึกที่เป็นจริงมากที่สุด ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

ค าชีแ้จง  กรณุาตอบแบบสอบถามโดยท าเครือ่งหมาย    ลงในช่อง  หน้าขอ้ความใหต้รง
กบัความเป็นจรงิ 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ    

  ชาย        หญงิ 
2. สถานภาพสมรส 

 โสด       สมรส/อยูด่ว้ยกนั   
 หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
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3. อาย ุ 

           ต ่ากว่า 30 ปี        31 - 40 ปี             
   41 - 50 ปี      51 - 60 ปี      

 61 - 70 ปี          70 ปี ขีน้ไป 
4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี             
 สงูกว่าปรญิญาตร ี

5. อายงุาน 

           ต ่ากว่า 1 ปี         1 - 5 ปี              
 6 - 10 ปี      11 - 15 ปี      
 16 - 20 ปี          20 ปี ขีน้ไป 

6. รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า 10,000 บาท     10,000 - 20,000 บาท      
 20,001 - 30,000 บาท    30,001 - 40,000 บาท  
 40,001 - 50,000 บาท    50,000 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ  
 
1. ธนาคารท่ีท่านใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ 

           ธนาคารทหารไทย        ธนาคารกรงุไทย              
 ธนาคารออมสนิ                

2. จ านวนครัง้ในการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ 

           ครัง้แรก         ครัง้ที ่2              
  ครัง้ที ่3            มากกว่า 3 ครัง้ขึน้ไป     
3. สาเหตสุ าคญัท่ีท่านเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ 

           อตัราดอกเบีย้      วงเงนิสนิเชื่อ        
 โปรโมชัน่     ระยะเวลาการผ่อนช าระ   
 การใหบ้รกิารของพนกังาน   ค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิาร 
 ความรวดเรว็ในการด าเนินงาน  ความสะดวกในการตดิต่อกบัธนาคาร 
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4. ท่านได้รบัข้อมูลข่าวสารสินเช่ือสวสัดิการของธนาคาร จากส่ือใดมากท่ีสดุ 

  โทรทศัน์        วทิย ุ       
 หนงัสอืพมิพ์      เวบ็ไซด ์     
 พนกังานธนาคาร/ สาขาของธนาคาร   สื่อประชาสมัพนัธต์ามส านกังาน             

 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ  
ค าแนะน า  :  กรณุาท าเครือ่งหมาย  เพยีงค าตอบเดยีวในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 
 

 
ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการใช้บริการ

สินเช่ือสวสัดิการ 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1 ค่าใชจ้่ายในการขอสนิเชื่อ      
2 วงเงนิทีใ่หส้นิเชื่อ      
3 อตัราดอกเบีย้                                                               
4 ระยะเวลาผ่อนช าระ                               
5 จ านวนเงนิผ่อนช าระขัน้ต ่า      
6 ขัน้ตอนทีไ่มยุ่ง่ยากและอนุมตัผิลรวดเรว็                      
7 ความรวดเรว็ในการไดร้บัเงนิ                                       
8 ช่องทางในการช าระเงนิทีส่ะดวก                                 
9 การบรกิารของพนกังาน                                               
10 ไมต่อ้งมผีูค้ ้าประกนั                                                     
11 ไมม่คี่าปรบัปิดบญัชก่ีอนก าหนด                               
12 ความสะดวกในการตดิต่อกบัธนาคาร      
13 การโฆษณาประชาสมัพนัธข์องธนาคาร      
 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาวณัฐพร เกิดมะลิ  เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2519 ที่จงัหวัดชยันาท ส าเร็จ

การศึกษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์สาขาวชิาการตลาด และศกึษาต่อในระดบั

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2552 ปจัจุบนัท างานที่ธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
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